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ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

προρίμίου του βίου ἦτοὶ πρόλογος Α · Δ
περὶ 7τα-ωὶὀοἐ %αὶ γουέωυ ὀπτασίας καὶ γεννήσεως Εῦὕυμίου
ὅτι βαπτίζ-εταί καὶ ᾶυαα»υώστης γίνεται Α
πὥἔ %αὶ 'ὑπὸ Τίυςου ἔξεπαίὁεεύΰητ Α -
πρεσβύτερος υίυεταί καὶ μοναχών προστάτης
ἔλϋὼὶὶ -Θἶἐ Ἱεροσόλυμα μέυεὶ εἰς Φαραυ 4
%ω€ %αὶ σϋιὶἠφὕη Θεοκτίστωί πυεύματὶ Α
7τὥ9 ἦλϋ" Θἴε του χείααρρου καὶίσυυέστησεν μουαστήρίου
ὁιὀασκαλία Ευθυμίου λ -
περὶ Τερέβωυος 4 λ Α
ἦλϋεν εἰς του Μα ὅάυ Δ
περὶ του μουαστηἕίου Ϊίαπαρβαρὶχων καὶ των Ζίφαίωυ
περὶ του κατὰ ΰηρίωυ χαρίσματος
λὶλθἶλί εἶ€ τὸν της μονῆς τόπου
περὶ των σκηνωυ καὶ τωυ Σαραπηυωυ Α
ἦρξατο ὁέχεσΰαί καὶ λαύραυ τὸν τόπου ποιεῖν
περὶ φιλοξενίας αὐτοῦ καὶ εῦλογίας
περὶ Αὑξευτίου
περὶ ίὶἔάρωυος καὶ Ϊίληματίου
περὶ της ἐν ”£φἐσωὶ συυόὀου Α
περὶ πολιτείας αὐτοῦ καὶ του άμίου ”Αρσευίου
προφητεία περὶ ”Α·υαστασίου
ή στεἰρα τίκτεί Μ
περὶ Αἰμίλίαυοῦ
περὶ τῆς αβροχίαἐ
περὶ ὁεψμάτωυ
περὶ τῆς ἐν [ίαλχηὁόυί συνόδου

14 καρπαβαριχῶμ Ο | ζηφαιωυ Ο 2θ καλχιὅῶυί Ο
Α ιεε
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ΕΕ
π
Α.
ΑΑ6/1Β
Π
?1ιῖ
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ΔΕ
το/ΤΖ

ΕΕ
.ΤΘ
ΕΑ
ΕΑ-

ΜΜΕ
ΜΙ'
πεπετε

Ζίηηῖ
πττποπτα

26 Νιῖ
ττ
ιππε
Ἐ

30 ΝΖπεΜ
Ο

1 τῆσ προσκομιὕὴ Ο 3 βασίλεισσα Ο 2? άπο ταβουδισσῶυ Ο

περὶ της (ἐν) προσκομιὀῆι φανείσης ὀπτασίας
ἐβεώρει τὰ απόρρητα
πῶς Ευδοκία ἕκοινώνησεν η βασίλισσα
περὶ τοϋ οῖββα Σάβα
περὶ ίὶἄαρτυρίου καὶ Ἱἰλία
παραιτείται πατριάρχου παρουσίαν
περὶ >Αντιπάτρου ἐπισκόπου Εόστρων
τελευτὴ Εῦυοκίας
τελευτὴ του ἀββα Θεοκτίστου
περὶ Χρυσίππου καὶ Κοσμα καὶ Εαβριλλίου
περὶ της ὀίῳης τοῦ ἀββοῖ Σάβα
ὅιαβηκη του μενάλου Εὺίὶυμίου
τελευτη αὐτοῦ
τελευτη Αομετιανοῦ
μετάΰιεσις του λειφάνουπ
ή λαόρα κοινόβιον γίνεται
ἑνκαινίζεται η μονή Π
περὶ τῆς τῶν "Αποσχιστῶν ἑνώσεως
πῶς ἐρημώΰησαν αἱ σκηναί
περὶ Ϊἶαισαρίου καὶ Αεοντίου καὶ Νείλου
περὶ κλαπέντος χρυσίου
πῶς ἦλὕεν ὁ συννραφεὺς εἰς την μονήν
περὶ ίἶαιύλου
περὶ του Σαρακηνου
περὶ τῆς κόρης Θαλαβου
περὶ του υἱοῦ ”Αρνώβ '
περὶ τῆς ἀπὸ ζΕη)ταβουὁισσῶν
περὶ ζίἶρωκοπίου
περὶ του ξενικου
περὶ ”Εω|ιιανου
περὶ τῶν ἀπὸ κώμης Φαραν
περὶ του κλέῳαντος τὴν χώνην
πῶς καὶ πότε συνετάνη ή παρουσα βίβλος

28 περι κοπιου Ο

ι

!ι

Ι4



ὅ

1Ο

1ὅ

Ο

' 7¬ι~ | κ αλ Ι9 -ι Ξ ι 1 κι ο
.ωὶ Τὶμὶωτατωὶ Ρυαίι α “Ι7 ὶωη ὁιὶαθδτωὶ 7”ΕαἘΩὶ πἸὶΕΌματὀ%ωὶ αβ-

βαι Ιἶεωρχίωι πρεσβυτέρωι καὶ ηχουμένωι δεαρέστως ἠσυχάζοντι
ἐν τῶι κατὰ Σκυδόπολιν τόπωι καλουμένωι Εεελλὰ Κύριλλος ἐν
κυρίωι χαίρειν. Πίστις προηχείσδω τῶν περὶ Εύβυμίου του φερωνύ-
μου λόχων, πίστις ! η τῶν ἐλπιζομἐνων ύπόστασις, ἐξ ἦς
ἐδικαιώδημεν καὶ ἐν ἦι ἑστηκαμεν καὶ καυχώμεὕα ἐπ”
ἐλπίδι τῆς δόξης του δεου. χωρὶς χὰρ πίστεως αδύνατον
εύαρεστῆσαι, ἐπείπερ, ὥς φησιν η χραφή, πιστεῦσαι δεί τὸν
προσερχόμενον τῶι δεῶι ὅτι ἔστιν, καὶ τοῖς ἐκζητουσιν
αῦτὸν μισδαποδότης χίνεται. δ μὲν χὰρ ἄνευ πίστεως λέχειν
τι ἢ ακούειν ἐπιχειρῶν διὰ κενης κοπιαι ῶφέλειάν τινα ἑαυτῶι πορί-
σασὕαι μη δυνάμενος ° ὁ δὲ την τὰ πάντα ὶσχύουσαν πίστιν κεκτημένος
ὅσα βούλεται, δύναται, μάλιστα ἀδίστακτον ταύτην διαφυλάττων μὴ
συχκαταπίπτων τῆι ὰπιστίαι, ἀλλὰ νεάζων ἀεὶ καὶ ἐνδυναμούμενος
τῆι πίστει, μὴ διστάζων διακρινόμενος. ὁ χὰρ διακρινόμενος
ἔοικεν κλύδωνι ὕαλάσσης ἀνεμιζομένωι καὶ ριπιζομένωι
καὶ τὰ ἔἔηε.

ι”Εχὡ μὲν ούν ἀρχὴν καὶ ρίζαν καὶ δεμελιον τῶν περὶ του δσίου Εύδυ-
μίου λόχων τὴν άδίστακτον τίδημι πίστιν πρὸς τὸ ταύτην ἀναλαμβά-
νειν τϋὺἐ μέλλοντας ἐντυχχάνειν καὶ μηδενὶ τούτων ἀπιστεῖν ἀλλὰ τὰς
ἶὁίαἐ ὁΦαλ'0ία€ διὰ Τῆς πίστεως ἑλκύσαι πρὸς συχκατάδεσιιι. καὶ
αύτὸς δέ, τιμιώτατε πάτερ, τῆι του οιχίου πνεύματος δυνάμει

6 1-10131· ΙΙ, Ι -¬ Β Βοτο 5, 2 -- 'Ι Ηειοι· 11, Θ _ Με Βοττι 4, 20 -
15 Ἑεο 1. ΰ Ι

οτνοιοῃ ς
ὶῃεοτ. ΙΙΡΟΑΟΕΟΣ ΤΟ? ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΕΑ [τοῦ ὰχίου πρἶ· ἡμῶν Ρ]

ΕΪΘΥΜΙΟΪ ΕΡ ΒΙΟΣ [ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΙΙΟΑΙΤΕΙΑ 11] ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ Πῖ
ΙΙΜΩΝ ΕΙΙΘ1/ἸἹΙΙΟ17 ΟΠ 1-4 Τῶι--χαίρειν Ι'ο11ἰ©_Ξ1 1/2 τῶ ὰββα Ο
8 Κύηιλλοσ ἰθῃῃ, Ο κύριλλοσ ύμέτεροσ φυτητῆσ Ο Α 11 4/5 του φε.
ρωνύμου Ἑειτἰὺ 11 'ῖ ου δυνατὸν Ο 11/12 περὶ πσιἠσασθαι Ο 12 τὰ
Ιοὶτὶτ Οιι 18 φυλάττων Ο 14 τῆι] τη ὰσΰενεία τε καὶ τῆ ιι 18 καὶ
ἑβπιζομέρωι ΐθῃῃ, Ρ 1? καὶ-ἐξῆσ Ιοὶιὶἱ: Ο 18 καὶ ὕεμέλιον Ιοιιἰτ Εν
του ὀσίου ἴθῃῃ; Π 18/18 Εύδυμίου Ιοὶπἰτ Ρ 1θ τὸ ΟΕΟΠ τοὺσ νρ
20 τοὺσ [ίοΙ1Ηε Ρ] μέλλοντασ ἐντυχχάνειν [ἐντυχχόνειν μέλλοντασ ΟΡ] καὶ
ΟΟΡΠ: μέλλοντασ Ψ μέλλοντα Ισ | μηδὲν Ο -

1Ρ.1

Ρ.Ζ
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6 Ισεὶσειτ τἰεε Ειιωτγιτπἰοε

ν -· Ι 3! #19 # _ Ι κ › ι εκραταιουμενος τῆι βεβαιαι οχυρω ητι πίστει ταυτηι χαρ εχω επερει-
,δόμενος τοῦτον τδν πόνον συνεστησάμην ζηλώσας μὲν την φιλόπονον
μέλισσαν τὴν ἐκ πολλῶν ὰνδέων συλλέχουσαν τὰ χρήσιμα πρὸς την

ι-σ | 3 _ _' Ϊ 1του μελιτος ερχασιαν, σπουδηι δε ¦ και προσευχῆι χρησαμενος τα
παραδραμόντα τῶι χρόνωι παρὰ ἀληΰευόντων οιχίων καὶ τῆς ἐρημου

| ) | 7 | Ο πο |ταύτης αρχαιοτατων ανελεξαμην ωδε τε κακεισε περιδνεων καὶ περι-
αΰνροίζων αύτὰ καὶ συλλέχων, ὥσπερ τινος βυδου του μακροϋ

/ ι-ι | 3 | | 3 εκ 1 1 ι--χρονου καὶ της ληιδης αναλεχομενος, πιστευων ακριβως τον παρα του
μισὔαποδότου δνεου κομίσασὕαι μισδδν ἐκ του ἀνανεῶσαι τῆι μνη-

Ἱ / 3! Ἡ | 3 ] Ϊ ›·<ι τα ν ονευεσδαι αξια και τυπον αχαβον παρασχεσδαι τοις
¦ἑ('77 | μ σκ | 7 | ὁ_ _) 1 . 1 Ρ· 3 /εντυχχανουσιν τηι τοιαυτηι φι ιοπονωι σπου ηι. ει χαρ και της αξιας
ούκ έ ικνου αι τοῦ ἔπαινου ένου σε ασ ίου πατ ό ἀλλἶ ούν εύλο ον
- φ Ιω μ ιι ι ελ χ › 7)

είναι ῆχησάμην μᾶλλον της αἔιαέ ὁιαμαρτειν υπο ευννωμοσυνης
5 .~ ν ~ × - < ικινούμενος ῆ ἀχνωμοσύνηι παραλιπειν τα παν και της υμετερας

,_ οι Ι ± ... ν
παρακουσαι πατρότητος, αμα δε και υφορωμενος εκεινο τὸ φοβερω-
τατον ἔχκλημα τοῦ εὶς χῆν το ταλαντον κατακρύψαντος πονηροῦ
δσύλου καὶ ὅκνηρου. καὶ οὕτως ετολμησα ατεχνωι τινὶ καὶ τῆς ἔξωδεν

/ ~ |παιδείας απειρωι κεχρημενοε λεἔει της ῇεοαἶινὸιιιιε απάοἔασϋαι σνννοα -
Σ σ· ~ ι ι ~ ] ·_ _'φῆς συνερνουντος του ὕεου και το λεχειν επιχορηχουντος δια τῆς του

δσίου Εύβυμίου πρεσβείας του την ύπόβεσιν τῶν λόχων παρασχομένου.

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΙ'ΙΟΙΣ ΙΙΡΣ ΙΙΙΙΙΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(Ο μονοχενὴς υἱὸς καὶ λόχος του ΰεοῦ δ συνάναρχός τς καὶ | συραί-

διος τῶι πατρὶ υπάρχων καὶ όμοούσιθἐ ἀφάτωι φιλανδρωπίαι χρησά-

4-8. 2¬4 αυεἔοεοἰττἰοὶσοιι ἰτι ‹1οι·νὶἰ:α Βτορὶααηἰ ἰιιτιἰονἰε [Αοετὶ
ρταεοα οεἰ. Βοοεάἰουἰτιἰ Β. Μαυνἰ Ι] Ρ. 899 ¬ 10, 17 Με 25, 25. 2ῦ

ΟΕΥ, Ο [- Θ μισϋα-], Ρο _

1 εωατυμόμευοσ 11 8 μέλιτταν νΡ | ανδῶν Ια 'Ι αὐτὰ ὥσπερ Ο |
μακροϋ] μακαηὶου Ο Ε) τηἰτ μισἱὶα - Ιιὀττ Ο ατο Εοαο αει· Βεἰυε αιιί
11 τῆι Ἑοωτ. Π 18 είναι ί-οΙ1Η: νΡ | ὰμαρτεὶν Ο διαμαρτυρεϊν 11
18/14 ύπὸ-κιιιούμενοσ ΙΘΙΠΒ Ο 14 άννωμοσύνηι] ὑπὸ εύννωμοσὐνησ Ο
15 ὰκοῦσαι Ρ 19 ·ιοῦ1 ἰεΙ11ἰ: Ο | τὸ ΟΙΕΠ: του Υ τῷ Ρ 20 παρεχο-
μένου Ο 21 ΒΙΟΣ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ [δσίου Ρ] - ΙΙΠΙΩΝ [ΙΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΙΟΥ Ια] ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ενρ άἰε οτεὶτο Ζοἰὶο νοτια Εἰτιισἰοάετ αισρεο-
εοιωἰτϋετι, ἀἰε Ζννοἰυε ΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΥΙΙΟ ΚΥΡΙΑΑΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΑ-
ΕΕΣΤΑ ΤΟΥ ΠΙΟΝΑΧΟΥ Ο ἙΘΒΙΙ: τι 22 Α ν Ε τι 22/28 συνάναρχοσ
- πατρὶ Ενρη: συναίδιοσ καὶ συνάναρχοσ του πῇ Ο

Ρ 3 ὶ

Ρ
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1 Ειἰτιἰοἰτιιοἔ 7

μενος εύδοκίαι τοῦ πατρὸς καὶ βουλησει του άχίου πνεύματος κατη-
ξξίωσεν =διὰ| την ῆμ\ετέραν| σωτηρίαν σαρκωδῆναι καὶ ἐνανδρωπῆσαι
εἴ Τιιἐ αἔααντουχιαι δεοτοκου Μαρίας καὶ χεννηδῆναι ἐξ αύτῆς, δεὸς
ἶνννιινἶε και ανβρωπος ον φιλος, σεσαρκωμενος ὸὲ μαλλον θεὸς
ενωσας εαυτωι καδ υποστασιν τὸ άνδρώπινον, ού σύχχυσιν ύποστάς,
ού τροπην υποἑιεινας, ουκ αλλοιωδ·ει(ς την φύσῃη ἀλλὰ μείὶας ὅ -ῆαη
χεχονεη ο ουκ ην,"σωιζο|ιιενης δηλον|οτιΐτῆς τῶν συνελεηο-υσῶν φύσεωρ
διαφορας και εις εν προσωπον και μιαν υποστασιν συνδραμουσῶν καδ”
ενῶσιν αδιασπαστριπῃ οδεν εν εκατεραις ταῖς ρύσίαις εἰς καὶ ὁ αύτὸς
υπαρχει λριστος ο υιος του δεου του ζωντος αδιαίρετός τε καὶ ἀσύητ-
χυτος χνωριζομενθέ- τοιχαρουν ὰπαδης ῶν δεὸς ούκ ἀπηξίωσεν
παδητὸς χενέσδαι ἄνδρωπος καὶ άδνάνατος ὑπάρχων νόμοις ύπο-
κεῖσδαι δανάτου ῆνέσχετο, ὅπως τῆι τοιαύτηι πρὸς ημας εύσπλάχχνωι
συχκαταβάσἶιηκαὶ ἔκουσίωι κενώσει την πρὸς ἑαυτὸν ημίν δωρήσηται
ἄνοδωι- > δι #3 Ζω ῖαϋς ἑαυτοῦ μαδητὰς ἐπὶ σωτηρίαι τοῦ ῆμετἐρου
χενους αποστελλων ελεχεν· πορευδιέντες μαδνητεύσατε πάντα
τὰ ἔιἶὶνη βαπτἴζοντες αύτοὺς εἰς τὸ όνομα του πατρδς
καὶ τσϋ νἔθῦ καὶ του άχίου πνεύματος. οὶ δὲ ταύτην παρα-
λαβόντεε τηλ' ] ἔντολὴν καὶ την οὶκουμἐνην ἄπασαν διαδέοντες λόχωι
καὶ ἔρνωι ἔκῆρυττον την εύσέβειαν, λόχωι μὲν διδάσκοντες, ἔρχωι
ὀὲ καὶ βία” τὸλ' λόνθν βεβαιουντες, διὰ πάντων χωρούντες τῶν δυσχε-
θωιϋ ὀίωόόιωελίθι δλιβόμενοι χυμνητεύοντες, αὐτῶν τῶν ἀναχκαίων
ἔνὕεδἶέ Υωόμδλίοιι ὕστερον καὶ ύανάτου κατετόλμησαν, καλῶς διὰ
πάντων τὸν δεσπότην μιμησάμενοι. ἐντευδεν η ύὶεοχνωσία τῶι κόσμωι
ἀνέτειλεν ἐντεῦύεν ῆ τῆς ὰνδρωπότητος κατεφωτίσδη φύσις καὶ ἐκ τῆς
του διαβόλου τυραννίδος ῆλευὕερώδη ° ἐντευδεν τοῖς ὰπεχνωσμένοις ἐπε -
φάνη η σωτήριθς χάρις διαφόρως τε καὶ πολυτρόπως τους πάντας εύερ-
χετουσα° ἕντεῦδεν ἐκ πάντων τῶν ἐδνῶν ἐπεβλάστησαν αἱ τῶν άχίων

10 ΜΒ Ιϋ, ἰΰ - 18 ΪΜΏ 28, 19 _- 28. ἶἔ/Ϊ Τἰυ 2, 11

ΟΙΆΙΡΠ

4 δεὸσ] κύριοσ Π ίειὐε Ια 6 ἐν ἑαυτῷ Ρο | καὶ οὐ Ο 'Ι σωζομἐνωμ Π
8 εὶσ 1”εΙι1τ Ε 9 ὰδιάστατον τα | εὶσ καὶ ΙΕΧΙΡΠ: καὶ εὶσ Ο 10 ὁ ῇ ό Π |
τε ΕΘΙΊΗ; Ο 11 ὁ δα Υ 18 εύσπλάνχνω πρὸσ ἠμασ ιι 14 ἑκουσία Ο |
δωρήσηται ἡμῖν Ρ ὲ7Εά'ΙὶΟδΟἸὶ 11 ἀᾶ'ΕΟΟ'Ἐ8ίλασ Ο πᾶσαηι Ο Ι

διελβόντεσ Ρ Ζθ τὴν εῦσέβειαν Οῖανη: εῦσεβεία Ρ '38 χενόμενοι Εντι
ἐνἑνοντο Ρ | τοῦ θανάτου Π | κατεφρόνησαν ΕΡ 24 τῶ δεσπότη Π
Ζθ τυραννίδοσ ηλευδερώδη [ἐλευδερώδη Ρ] ΕἹΙΡΠ: ἐρρύσΰη τυραννίδοσ Ο
2? ῆ χάρισ ῆ σωτήριοσ Ρ σωτήριοσ χάρισ 11 | τε ίεΙιΙΙ: Ο

Ρ.5
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8 Ισοισεο άσε Ιἔιιωτγιτιὶοε

μαρτύρων ἀχέλαι, ῶν τους ἀχῶνας ζηλώσαντες οὶ πολλοὶ μετὰ τὸν
) Ι-# _ ΑΜ

διωχμδν φωστηρων δίκην εν τηι των μοναχων ἐξέλαμφαν πολιτείαι.
_, ~ Ν : κι .Σ

οίτινες ἐκμαχειον της ἀποστολικης αρετης τὸν ἑαυτῶν ἐποιήσαντο βίον,
οἶς αρμόζει τὸ χραφικὸν ἐκεῖνο τδ περιῆλδον ἔν μηλωταῖς, ἐν

Ζ Α 7

αὶχείοις δἐρμασιν, υστερουμενοι δλιβομενοι κακουχού-
έ ίαις πλανώι ενοι καὶ ό εσι καὶ σπα λαίοι

| 5 / 7 ς-Ω _ |-® _' Ο' ' Ε ' 1καὶ ταις όπαις της νης. τουτου του ανεπιληπτου βιου μετασχων
καὶ ὁ μένας πατηρ ῆμῶν Εύβύμιος ἀφιερωβείς τε ἐκ βρἐφους τῶι δεῶι
καὶ ζηλώσας τὸν τῶν ἀχίων βίον εύάρεστος τῶι δεῶι καὶ δόκιμος
τοῖς ᾶιϋρώποις ὰνεδείχδη. | ουτινος ἀχίου πατρός ᾶνανράφασδαι

ων ἔὶ
ο

την ἔν σαρκὶ πολιτείαν κελευσΰνεὶς ἀναμονῆς πάσης χωρὶς πείδομαί
σοι κελεύσαντι, τίμιε πάτερ Εεώρχιε° κελεύεις χὰρ ῆδέα καὶ φυχω-
φελη ρα]-της σῆρ άν)/τωσὐνης ἐπάξια. δίκαιον χάρ ἐστιν ὡς ἀληδῶς
τὰ παραδραμόντα τῶι χρόνωι καὶ μη πολλοῖς ἐχνωσμένα ἀναζωχρα-
φεῖν τῶι λόχωι καὶ μη συνχωεεἶλὶ ταυτα λήιληέ βυδνοῖς ἀμαυρουσιλαι,
ἀλλὰ κοινδν όφελος καὶ εὶκόνα καὶ τύπον προτιδέναι τοῖς μετέπειτα
βουλομένοις τῆς ἑαυτῶν πρ07ιΟεἶσ19'α¿ σωτλὶθίαῶ ῆδη τοίνυν ἐντεῦδεν
τὸν του θεοῦ υὶὸν καὶ λόχον ἐπικαλεσάμενος τὸν του παρόντος λόνου
προτεδιέντα τοῦ περὶ Εύδυμίου ἀπάαἔυμαι λόχου.

(Ο ούρανοπολίτης Εύδύμωε νθνέωλ ὑπηυχειι Παύλου καὶ Αιονυσίας
προσαχορευομένων, ούκ ἀσημων όντων, ἀλλὰ καὶ λίαν εῦ,),ε,›εσ-[άτων
καὶ πάσηι τῆι κατὰ δεὸν ἀρετῆι κεκοσμημένων, πατρίδα ηὲ τω] Οϊετησιν
ἕχόντων Ιὶἔελιτηνην την τῶν ”Αρμενίων περιφανῆ μητρόπολῃς οὔν
μακαρία Αιονυσία ἐπὶ ὶκανὰ ἔτη συζησασα τῶι ἀνδρὶ στεῖρα ούσα οὐκ
ἔτικτεν° διό δ ἐν πολλῆι ἀδυμίαι διάχοντες οἱ ἀμφότεροι ἐπὶ συχνὸν

41 Ηοβι· 11, 37. 38

οτνΡΠ

8 βίον ἐποιἠσαντο Ο ἐποίησαν βίον Ρ ἐπονήσαντο βίον Π 4 τὸ2
ΙΑΙΡΠ: λόνιον Ο | ἐν2] καὶ ν Β/ίἰ κακοχούμενοι Οβν ίἰ ἐν Ρ11
7 τούτου] καὶ τούτου τοίνυν 11 8 ΤΘ Εν: δὲ Ο 1-ο11Ιυ Ρ11 10 πατρὰσ
ἀχίου Ρ Ι ἀναχράφαι Ο 12 σθυ Ο | τίμιέ μου Ο | ῆδεῖα Ο
18 τῆ σῆ άνιωσύνη ΕΥΠ ] ἐστιν-ὰληδῶσ ΙσνΡο± αληϋῶσ ἐστιν Ο
14 τῶι ΕΘΙἹΙΙ: Ρ | τοῖσ πολλοῖσ Ο | χνωσὶὶέντα Ρ 14-/15 αναζω-
φραφεῖν Ο1.νΠ: ἀναχραφῆναι Ρ 15 συχχωρῆσαι ΥΡ11 συνχωρεῖσδαι Ε
18 προτεΰῆναι Ρ 11) ἀπάρἔωμαι Υ Ζθ Ε Ον Τ 11 | γονέων μὲν Ρ
21 προσαχορευομίνησ Ο 22 ἀρετῆι] ἀσκῆση, ὰσκη οιυἴ Βαευτ ν ] δὲ Ο:
ΙΘΒΙΒΕΥΡΠ 28 μελιτινὴνθῖυν Ι περιφανῆ ΕΘΒΜΟ 24 συνζἠσασαῖα |
ἀνδρὶ ΟΠ: ὶδίω ἀνδρὶ ]ζ.Ρ ἀνδρὶ τῶ ὶδίω Υ | στειρεύουσα ιι 25 οἱ
1”ε111υ ΥΡ 25/Ρ. 9, 1 επι συχνῶ χρόνιο Ο

Ρ.Θ
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χρόνον διέμειναν δεόμενοι τοῦ ίλεοῦ ἕκτενῶς δωρηδῆναι αὐτοῖς παι-
δίον. καὶ χενόμενοι είς τὸν αὐτόδι πλησίον τῆς πόλεως ἱερὸν οἶκον
τοῦ ενδόξου καὶ καλλινίκου μάρτυρος Πολυεύκτου ἐπὶ ῆμέρας πλείους
τῆι ]-προσευχῆι προσεκαρτέρουν, ὡς ὁ τῶν ἀρχαίων είς ῆμας ἐνεχδεὶς
περιηχαχεν λόνος, καὶ ἐν μιαι τῶν νυκτῶν εύχομἐνων αὐτῶν μόνων
δεία τις όπτασία φαίνεται αὐτοῖς λέχουσα· εὐὐυμεῖτε εὐδυμεῖτε ὶδοὐ
φὰρ κεχάρισται ὑμῖν δ δεὸς παῖδα εὐδυμίας φερώνυμον, ὅτι ἐπὶ τῆι
Ρεννησει αὐτοῦ εὐδυμίαν ταῖς ἑαυτοῦ ἐκκλησίαις δωρησεται ὁ τοῦτον
ὑμῖν χαριζόμενος. αὐτοὶ δὲ τὸν τῆς ὀπτασίας καιρὸν σημειωσάμενοι
ὐπέστρεφαν εἰς τὸν οἶκον αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ χρόνου τῆς κυήσεως ννόν-
τες ἀληηῇ συμβεβηκέναι τὰ τῆς δπτασίας άμα μὲν τῶι φεαηιηιηῇιιατ
τὸυ παῖδα Εὐδύμιον έπωνόμασαν ὐποσχόμενοι ἀναδέσδιαι αὐτὸν τῶι
ϋεωι· ἐφεννηδη δέ, καὕὼς παρειλῆφαμεν, κατὰ τὸν Αῦχουστον μῆνα
τῆς τετάρτης Ερατιανοῦ ῦπατείας. ότι δὲ ἀληδης η όπτασία, οἱ ἀνα-
φωιώσκοντες νοείτωσαν. τῶν χὰρ ἀχίων ἐκκλησιῶν ἐπὶ τεσσαράκοντα
σχεδὸν ἕτη ἐν ἀβυμίαι όντων καὶ τῶν τῆς ὀρδοδόξου πίστεως
ῦπασπιστῶν ἐλαυνομένων καὶ τῶν “Αρειανῶν καταδυναστευόντων
ἀπὸ τῶν Ιίωνσταντίου χρόνων καὶ διωχμοῦ κατὰ τῶν εὐσεβῶν ἐπι-
κειμένου ἔν τε τοῖς “Ιουλιανού τοῦ τυράννου χρόνοις καὶ τοῦ μετέπειτα
τῆς ”Εώιας βασιλεύσαντος Οὐάλεντος, Εὐδυμίου τοῦ φερωνύμως
κληδ·έντ0€ νειινηιλέιιτος πάντα τὰ τῶν ἀχίων ἐκκλησιῶν λυπηρὰ εὶς
εὐὐυμίαν μετετρέπετο. μηπω νὰρ τοῦ πέμπτου μηνὸς πληρωδιέντος
ἐπὶ τῆς ἕκτης ύπατείας ἀρδνεὶς ὁ ὕεομάχος ] Οὐάλης κατὰ βαρβάρων
την Θράικην ληιζομένων ἐπιστρατεύει καὶ επ) ὀλίχον χρόνον τῶι
πολέμωι συχκοπτόμενος ὕστερον δίκην ἔτισεν τῆς ὕεομαχίας ἀξίαν°

141 Οιταυἰαιιιτιε οοε. 1111 = 877 14. 15 Μο 13, 14 28 νοιὶειτε
οοε. 171 =3”?8; ἰττι Μαἰ κνὶτἀ ναἰοιιε Αι1ϋἰοο11ὶεο νετἰαεεοτι Ιιαισοη,
νἔ1. Αττιιττ. 31, 111

ΟΕΥΡΠ

1 ἐκτενῶσ τῷ Θεῷ Ρ ] δωρεδῆναι ΟΕ 2 τῆσ πόλεως πλησίον Ρ
8 ὰνίου καὶ [ίσων Ρ] ενδόξου ΕΡ ] -καὶ καλλινίκου 1`ε11Ιἱ› Ο 4 προ-
ισκορτεροῦντεσ τι ] πρὸσ ῦμασ Ρ 6 Α Ε | εὑχομένοισ αὐτοϊσ μόνοισ ΕΥΠ
0 θεία-φαίνεται] φαίνεταί τισ όπτασία. Ρ αὐτοῖς ίοΙ11ἱ› ΕΥΡΙ1 8 ἑαυτοῦ
[αὐτοῦ Ρ] ΕἹΙΡΠ: ἙΘΙΠΒ Ο | δωρεῖται ΕνΡη θ χαριζόμενοσ δσ ΕΥΡΠ
] σημειωσάμενοι καιρὸν_τι 11 συμβεβηκἑναι ΕεΙ11τ Ρ ] τῶι] τὸ ΟΕΥ
12 ὡνύμασαν Ρ 16 Β Ε 1θ σχεδον Ιοὶσὶἱτ ΟΡ ] ἔτεσιν ΚΙ ] οὐ-
σῶν ΡΗ | τῆς-πίστεως τῶν Ρ 1? ὐπερασπιστῶν 11 | ἀπελαυνομένων
ΕΧΙΡΠ 18 κωνσταντίνου ΟΕ τοῦ κωνσταντίου 11 19 τοῦ τυράννου
1151111: Ρ 21 άφίωρ Ἑο111υ 11 28 τῆ ἕκτη ύπατία ΟΡΠ | κατὰ] καὶ τῶν Ρ

Ρ
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ἐν φὰρ κώμηι τινὶ περὶ ”Αδριανούπολιν τῆς Θράικης κατὰ κράτος
ῆττημένον καὶ φεύχοντα καταδραμόντες οὶ βάρβαροι ἔκαυσαν αὐτὸν
μετὰ τῆς ἔχούσης αὐτὸν κώμης μῆπω πληρωδέντος τοῦ πρώτου
ἐνιαυτοῦ ἀπὸ τῆς Εὐδυμίου χεννήσεως.

Τριετοῦς δὲ ῆδη χρόνου εὶσεληλυδότος Ιἶαῦλος μὲν δ πατηρ τέλει
τοῦ βίου ἕχρησατο° ῆ δὲ μακαρία Αιονυσία ἀδελφὸν ἔχουσα λοχιώ-
τατονΕὐδόξιονμὲνκαλούμενον, τὸ δὲ αὐτόδιέπισκοπεῖονκρατοῦντα καὶ
τῶι ἔπισκόπωι συνεδρεύοντα, τοῦτον σύμβουλον καὶ μεσίτην πο ιησαμένη
τῶι κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ὶδύνοντι την κατὰ Ιὶίελιτηνὴν ἀχιωτάτην
ἐκκλησίαν >Οτρηίωι τῶι μεχάλωι τῶι έν τῆι κατὰ Ιίωνσταντινουπόλιν
ὰνίαι συνόδωι διαλάμφαντι προσήνανεν τὸν παῖδα τῆν τε ὐπόσχεσιν
ἀποπληρώσασα καὶ ὡς ὐυσίαν αὐτὸν εὐπρόσδεκτον ἀναδεμένη τῶι
δεῶι καδάπερ ῆ πολυδρύλητος ”Α.ννα έκείνη τὸν Σαμουἠλ. δ δὲ
μέχας ἐκεῖνος ”Οτρηιος ὁ ἀνιώτἀτυεῖ ἐπίυϋυοπος τόν τε παῖδα δεασά-
μενος καὶ παρὰ τοῦ σχολαστικοῦ Εὐδοξίου ἀκούσας περί τε τῆς τοῖς
χονεῦσι φανείσης όπτασίας καὶ ότι πρὸ νεννησεως ή μῆτηρ αὐτοῦ
καὐυπέσχετο αὐτὸν τῶι δεῶι μη εὐλαβηδεῖσα τὸ μέλλον: χα] ὅ-Η αὐτὴ
ῆ σύλληφις εὐχῆς ἔρχον [ νενένιὶῖαὶι ΐλαϋὶιάσῦιε εἶπεν· όντως επανα-
πέπαυται τὸ πνεῦμα τοῦ δεοῦ ἐπὶ τὸ μειράκιον τοῦτο. καὶ τὸν μὲν
παῖδα δεξάμενος ἐβάπτισεν καὶ ἀποδρίξας ἀτιαρρώστης, τῆς ὑπι
αὐτὸν ἐκκλησίας ἐποίησεν καὶ ἐν τῶι έπισκοπείωι λαβὼν Με] τρόπον
τινὰ τεκνοποιησάμενθεῖ α1ὶἐτΘΘ‹Ρεῖ°” την δὲ μακαρίαν Αιονυσίαν ὡς

8 Υ ῖοὶ. Αιιρ. Αττττττ. 31, 121®=θ. Αττρ. 378 41 Βεἔἰττττ ἀοε
3. Εο1τοττε]α1ττοε = 379 νοτττ Απαιτεί; ατι 18. 11). αιιειρθςο1τΙ·το]όοττ ὶττ
ἀετ· Υτἰτε. ΒὺεΡ1τειττἰ τττττ. Ρ. 418 '

οτττωῃ

1 τινὶ] τῆ Υ | ἀδριανοῦ Υ ιαἶριανουπιὲει ττ 2 καὶ φεύνοντα Ο:
φεύχόντα Π φυνόντα ΕΥΡ 5 Ε ΟΕΥ Α ττ 7 μὲν Γε1τΙτ ττ Ι
λεγόμενον Ο Ι τὸ-ἐπισκοπεϊον, νἔὶ. Βειῖσ. 75: τοῦ-ἐπισκοπείου
[έπισκοπίου ΟΕ] ΟΕΥ11 τ0ϋ_ἔπιο%ὔπ0υ Ρ | κρατοῦντοσ Ρ 8 συνε-
δρεύοντι ΟΡ Θ κατ, ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ΕΥττ κατ) ἐκείνωι καιρῶι Ρ |
κατὰ τὴν Ο ] μελιτινὴν ΟΕ 10 ἀτρείω ΕΥΡ | κατὰ κωνσταν-
τινούπολιν ΕΥ: κωνσταντινουπόλει ΟΡττ 11 προσηνανον Ρ 12 αὐτόν
Ἐοζἰτἰτ Ρ 13 πολυίὶρύλλητοσ ΕΡττ ] εκείνη {ο1τΙυ ΥΡ 14 ότρὲτυσ
ΕΥΡ 141/15 ὐεώμενοςΡ 15 περὶ Ρ | τῆσ ΕΡττ: ἱἶοὶτἰυ ΟΥ 18 φε-
νέσεωσ Ο | αὐτοῦ Ο: Γο1τ1τ ΕΥΡττ 17 αὐτὸν καὐυπέσχετο Ρ ] “αὐτὴ
101111: Ρ 18/111 ἀναπαύεται Ο έπαναπαύσεται ττ 20 ἐβάπτισερ Ο:
βαπτίσασ αὐτὸν ΕΥΡττ 20/21 ἀναχνώστην-ἐποίησεν Οι άυαφμώστηικ-
πεποίηκεν ΕΡττ ὰναννώστην πεποίηκεν τῆσ-ἐκκλησίασ Υ 21 καὶι Ιο1τΙτ Ρ

Γ3
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προσκειμένην δεῶι καὶ τοῖς ὐείοις διάκονον ἕχειροτόνησεν τῆς ἀνιω-
τάτης εκκλησίας. Εὐδυμίου τοίνυν τῶι έκκλησιαστικῶι καταλόχωι
ἐναριδμίου χενονότος παραυτίκα Θεοδόσιος δ μέχας τὰ τῆς ”Ι)ωμαίων
βασιλείας σκῆπτρα παρέλαβεν καὶ ἐν ταὐτῶι έδωρῆσατο δ θεὸς τῆι
τῶν ”Ρωμαίων πολιτείαι καὶ ταῖς ἑαυτοῦ ἀχίαις ἐκκλησίαις δείαν
δόσιν εὐὕυμίας πάσης πεπληρωμένην καὶ συνηνέχδη τὸ τηνικαῦτα
τοῖς ὶδνόμασιν ὁμωνύμως τὰ πράχματα συμβῆναι. όδει χὰρ πληρω-
ριητιαι την περὶ αὐτοῦ τοῖς χονεῦσι φανεῖσαν ὸπτασίαν.
· >Ολίνου δέ τινοέ λθόβου ὁὶελλλόὶίτοε κοιτανοησας αὐτὸν ὁ ἐπίσκοπος
τὴς τῶν παιδίων ῆλικίαν ὐπερβάντα ῆδη καὶ ὀφείλοντα τοῖς μαὐτήμασιν
λοιπὸν ἐνασχολεῖσδ/αι παραδίδωσιν αὐτὸν διδ5ασκάλοις τῶν ὶερῶν χραμ -
,άτωτς ῆσαν δὲ τοτε εν τοῖς ἀναχνώσταις υο νεανίσκοι ἐπὶ εὐχενείαι

ἑιαὶ σωφροσύνηι αὶδέσιμοι καὶ πάσηι συνέσει διαπρέποντες, πρὸς τῆι
ρείω φραφῆι καὶ την όξω παιδείαν ἀκριβῶς ῆσκημένοι ”Ακάκιος καὶ
Συνόδιος οὕτως προσαχορευόμενοι, οίτινες μετὰ πολλοὺς ἀσκητικούς
ἀητωνας τῆς κατὰ λίελιτηνην ἀχιωτάτης εκκλησίας την ἀρχιερωσύνην
ἐδέξαντο ἐν ίδίωι καιρῶι, ἕκαστος τούτων συμβαίνουσαν ἔχοντες τῆι
ἀρχιερωσύνηι την πολιτείαν, περὶ ῶν πολλὰ δαυμάσια διηχοῦνται οὶ
λόελιτηνῶν παῖδες καὶ ὶερωσύνης ἀληδῶς επάξια. οὐτοι ἐκ τῆς χειρὸς
τοῦ ἐπισκόπου δεξάμενοι τὸν Εὐδύμιον ἐπαίδευσαν ἀκροτάτην εὐσέβειαν.
όστις Εὐδύμιοε έν ὀλίχωι χρόνωι πολλούς τῶν συνηλίκων ὐπερηκόντισεν
τῆι τῆς φυχῆς φιλοδείαι καὶ φιλομαὐείαι. ἦν χὰρ αὐτοῦ ὐπὲρ την ῆλικίαν
τὸ πρόὕυμον, ὥστε διαυμάζειν τὸν ”Α.κάκιον την πεφωτισμένην αὐτοῦ
διάνοιαν. οὕτω μὲν οὐν τὰ πρῶτα τῆς ῆλικίας ἐν τῶι ἐπισκοπείωι δ

3 'Πτοοιὶοεἰιτε κνατ· νοττ Οτοιιτειττ εο1τοττ ατττ 19. Ετττιτεττ· 379 κιττττ
Αιτἔιτετπτε οτὰτοισοττ _ 9-12. 21-28. 24_Ρ. 12, 9 ειτιεἔεεο1ττ·ὶε1σεττἰττ
ἀω- Υτυε. Βἱ›οΡ1τετ-τττ τττττ. Ρ. 409. 410. 411

ΟΕΥΡΠ

-ε1 τῶ ὕω Ο ] τῆς αὐτῆσ Ε 2 Εὐδυμί Ρ 8 ἐναριὕμίῳ Ρ
4, βασιλείασ ίε1τΗτ Ρ | ἔλαβεν Υ παραλαβὼν Ρ ] καὶ ΐοἰτἰὶ Ρ |
αὑτῶ Ρ τῆι τῶν] τήν τε Ρ 5 τῶν 1'οΙτ11›ττ ] πολιτείαν Ρ ]
ἑαυτοῦ Οττ: αὐτοῦ ΕΥ 101111: Ρ ] οιχιωτάταισ ΕΥ _ Β συνήχΰη Ρ ]
τὸ ]·0]1Ρ0 Ρ 7 όμωνύμωσ ίοιτὶυ Ρ 8 τὴν] τὰ Ρ 9 Α ΟΕ Ε ττ 1`ο1τ1ττ Υ
10 παιδῶν Ο ] ῆδη καὶ ΕΥττ: ῆδη Ο καὶ Ρ ] ὀφείλειν Ρ 10/11 λοιπὸν
τοτρ μαϋἠμασιν Ο 18 αἱδἐσιμοι ΟΕΥττ: κεκοσμημενοι Ρ ] πάσηι] τῇτ Ο
1”εΙτ1τ ττ 15 οὕτωσ Οι Ἑο1τ1Ιτ ΕΥΡττ 15/15 ἄυλῶλίασ ἄοκητικόὺσ Ο 111 με-
λιτινὴν ΟΕΥ | άνιωτάτην ἐκκλησίαν Ρ 17 τούτων όκαστοσ ΕΥΡττ |
εἶχε Ρ 18 θαύματα Ρ 19 μελιτινῶν ΟΥ μελετινῶν Ε 20 εὐλά-
βε“1,ιΡ 21 σ„,.ἠχ„"ῶ,τ]¿ ] ἠκόντισε Ρ 22 αὐτῶ Υ 23 τὸν ίοΙιΗ› ΕΥΡττ

Α 4
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12 Εειοεττ άσε 1Ώτττ1τγττττοε

ὶερὸς οὐτος νεανίας παιδεύεται καὶ διαπλάττεται πλάσιν τὴν ἀθίστλὶυ
καὶ καδαρωτάτην, ῆνπερ, ὥς φησιν δ διεολόχος Ερηνόριος, ῆμεθίωλλὶ
ὸ ὐεῖος Ααυὶδ καλῶς ἀνομάζει καὶ τῆς νυκτερινῆς ἀντίδιετον- ἐόιωαἴ” 1
δάνων δὲ τὰς ὐείας χραφὰς ἐπεπόδει μὲν ζηλωτης είναι τῶν ἐν αὐτοιιέ

5 ἐμφερομένων δείων καὶ ἐναρέτων ἀνδρῶν, ῆνιατο δὲ όταν ὐπό τωὶεοὶλ 1
ἀρχολοχούντων ἐστερεῖτο ἀφείλκετο τῶν διείων λοχίων. ,#1-%αλ“0υ 11 1 δὲ τοῦ διδασκάλου τοὺς τρόπους μιμούμενος οὐδ” όλως ἐποιεῖτο μνἠξίλλλί

πΟϋ#ίό77€ Τοοςνῆς οὔτε μὴν ἐφίετο κενῆς δόξης ούτε ῆρχει τὸ στθτωα
ἀπὸ ὕοἕολονἴαε ιλεοῦ, ἀλλὰ την μὲν ὐείαν λειτουρνίαν τοῦ ἕκνιλλλζ 11
σιαστικοῦ κανόνος | ὰπερισπάστωι καρδίαι καὶ ἀμετεωρίστωι ῖίω Ρ”
Θἶε Τῦνε ὡοισμένους ἕπετέλει καιρους μετὰ φόβου καὶ κατανὐἔεξυἦ

1 ἐνὐυμούμενος ότι χρὴ ἐν φόβωι καὶ τρόμωι λατρεύειν βεῶι, Ονλξ
] δε μετὰ χέλωτος καὶ φιὐυρισμοῦ σκηνην ὐεατρικην την ἕκκλλῖσβαλ:

εοναζασιλαι, ἀλλὰ μετ” εὐλαβείας ἐν ἐκκλησίαι εὶσέρχεσδιαι λθλ?
ἕκαστον ως βασιλεῖ καὶ ὐεῶι ἐντυνχάνειν διὰ τῆς προσευχῆς μέλλἦλξτἶ'
Τον δὲ μεταξὺ χρόνον οίκοι ἐσχόλαζεν ἔν τε τῆι προσευχῆι και Γλιὶ Ρ

ι ψαλμωιδίαι καὶ ταῖς τῶν ὐείων λονίων ἀναννώσεσι ὀιανυκτερεύων τε
καὶ διημερεύων εὶδὼς ότι δ μελετῶν ἐν νό Ι λ ”
νυκτὸ ” ”

ι-ι Ο

ι-τ Οι

1μωικυριουτ ιέ α λέαὶ Ες εσται ως τὸ | ”Ύ; 20 ιι ·ο 9 \ξυλον το πεφυτευμένον παρὰ 105€ 1διεξόδους τῶν ὐδάτων, ό τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ελ
¬ 1 καιρῶι αὐτοῦ. καὶ ἐδίδου τῶι δεῶι ἑκάστου καιρόϋ τὸν πρόσψῦθοό
5] καρπόν· ἐν καιρῶι νὰο όρφῆς ὲκαρποφόρεχ τω, ρεω, τὴς ἀαιάπτην
1 καὶ τὴνβὐπομονην, καὶ τοῦ καιροῦ τῆς ναστριμαρχίας ό καρπὸς ἠλ'
Ι η αυτωι ηρενκρατεια, καὶ λονισμῶν ἐπερχομένων αὐτῷ, ἡδονῆς τινθἐἱ

25 σωμαῖὶνιπ αὐιλις ἦ σωφροσύνη αὐτῶι ἀνεβλάστανεν ἐταίροτς δὲ ενω

1 ε το εε, εοο ` τε`ετ. εεωτε ετ
ΒτεΡ1ταττἱ ἰιτττ; Ρ. 42

ιτεαεεοὶττἰεισεττ τττ ἀετ Υἰω0_181)8 1,2.8
1 οττντττ

Ϊ

Ι 1 καὶ παιδεύεται καὶ ττ ] πλάσιν 1011113 τὶν ί”ε1τ1τ η 2 ὥσ ΕΡττ€` ἔεὲῆν Ον | φησιν τεττττ ο 1 ηνιιινὴν ὶὶοτὶειιἶι. ο ε εεε ιτντνν
η υαοκαλοσ Ο %ἀλιῶ9 ὀνοὶὶάζεὶ Ρ Υἰἰτα 5υοΡ1ι. τττττ. Ρ. 411 Οτ·εαοτ·.: όλο'

1 ἱ τἔαξεἕ καλωσ Υ ονομαζει ΡΟΕ καλεῖ καὶ όνομάζει ττ 4 μὲν Εεωτ Ρ 5 ἔ Π

18 ιό τθοποἔσ Π ὶὶ απο τῆσ Ρ 19 καὶ_νοὶ ίο1τΙυ Υ 11 ὰπετἐλει Ο
,ψ υθωμων Ετ] 14 ᾶ®εθΥάζΘσὕαιΡ | ἐν ἐκκλησία ΟΕΥττ: ἐκκλησίαν Ρ 1

ἕἐη ἰωὶὶτ Ρ Ρ) ἕκαστον ἴθὶιἰἱτ Ρ 113 οὶκίαισ σχολάζειν Ρ | τῆι Γο1τ11τ Υ
ὲ1 Ξῖιῖσἶαλἶιὶψξυσμὶἶσιὶὶ) 18 ῆὶνεθξύων 11 [ τῶ νόμω Ε 11) ἔστα Ο
22 τῶιαὶ και Το φύλλο” “ῦτω οῦνλ ἀποοενήσεται Ο 1 τῶι 1”Θ111λ ν
,ΠΠ Ξ20. τ . ἶἀ τῶ [ἐν Π1 καιρο Ιιτττ εε ιτιττῶ ο νται ενετε-

· Ρ. ” εν ωπω ΙΕΥΡΠ ] ἔβλάστανεν ττ | έτέροισ ΟΥ

1
τ .

κι;,..Ι›.ε.‹±τ„.:ὶ1τ*λἶ.ὶιε·- ' ;°ιι¿;,·· ,ηἶ-κι .ελ ζωτκ°‹%¶ε1>:Δ·τΞικ> εκ-¬ Ψ. . 1 . ·
ελ ·ι=·εἐ”-Ελλ] Α-ετ“ Μ ΙΙικα Η -

..Ύ ..ι.ε. .λῷὕνικ

τῆει
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συνομίλοις ἐκέχρητο οὐ τοῖς ἀσελχεστάτοις, ἀλλὰ τοῖςὶσωφρονεστάτοις,
οἶς καὶ συνεῖναι μαλλον λυσιτελέστατον τὸν εὐσεβείας ἀντεχόμενον.
καὶ ούτως καό” ῆμέραν ἀὐτλητικῶς ἀχωνιζόμενος κατώρδωσεν τήν
τε ἀπὸ χλώσσης καὶ κοιλίας έφκράτειαν καὶ την τελείαν ἀκτημοσύνην
καὶ την ἀληδινὴν ταπεινοφροσύνην καὶ τὸν τοῦ σώματος ἀχιασμόν.
τῆς νὰρ σωφροσύνης σφόδρα ἐπιμελούμενος διετήρησεν ἄσβεστον την
λαμπάδα τῆς παρὐενίας τῶι τῆς εὐσπλαχχνίας καὶ συμπαδείας κατα-
κεκοσμημένην ἐλαίωι.

1Ο μὲν οὐν Εὐόύμιος ούτως ἐπὶ πλεῖστον χρόνον φυμνασάμενος ἐπὶ
την τῶν ἀρετῶν τελειότητα κατήντησεν° ῆ δὲ τοῦ θεοῦ οὶκονομία
τοῦτον οὕτως σοφίσασα καὶ διὰ πολλῶν τῶν ἐν μἐσωι φνωρίσασα
περιβόητον ἐξ ἀρχῆς ἀνέδειξεν. τραφεὶς μέντοι καὶ παιδευίὶεὶς ὡς
είρηται, καὶ διὰ πάσης τῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν βαὐμων ἀκολουβίας
διεξελόὼν ῦπὸ τοῦ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον έπισκόπου χειροτονεῖται
ἀκουσίως πρεσβύτερος τῆς κατὰ ΙὶΙελιτηνην ἀχιωτάτης εκκλησίας
καὶ επιτρέπεται φροντίζειν καὶ προίστασδαι τῶν περὶ την πόλιν μονα-
στηρίων. ταύτην δὲ την φροντίδα ἐνεχειρίσδη, επειδη φιλομόναχός
τε υπῆρχεν εκ παιδόδεν καὶ ότι ἔπιποὐῶν την ῆσυχίαν είς τὸ τοῦ
ἀνίου Πολυεύκτου μοναστήριον καὶ είς τὸ τῶν ἀχίων τριάκοντα τριῶν
μαρτύρων τὸν πλεῖστον διέτριβεν χρόνον° τὰς δὲ τῆς ἀφίας τεσσαρα-
νθστιιἐ 'ιιὶνεοαέ ανεχώρει είς όρος ἕρημον μὲν τότε ὐπάρχον, νῦν δὲ
μαναστηρίου ϋαυμασίου οὶκοδομην δεξάμενον πλησίον τῆς πόλεως
το παθα τθἶεῖ ] προσοικοῦσιν τῆς “Αναλήψεως προσαχορευόμενον.
λίαὶ |Τα'ὐτλ?λ® τὴν ἔρημον ῆσπάζετο ἀπὸ τῆς ῆμέρας τῶν ἀχίων δεο-
φανιων ἕως τῆς τοῦ πάσχα ἐορτῆς, την "Ηλίου καὶ “Ιωάννου φιλοσο-
Ψίαῖὶ Μίὶίούίλελθἐ- τούτου χάριν, ὡς είρηται, την τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν
φροντίδα τε καὶ κατάστασιν ἐφχειρίξεται· ταύτην δὲ την φροντίδα
έμπόδιον τῆς ἀρετῆς εἶναι νομίσας δ μισόδοξος καὶ φιλόὐεος Εὐδύμιος

ΟΕΥΡττ

1 σ-ωτομιλίκοισττ 2 λυσιτελὲς Ρ ] τῶν_‹1ντεχομένων Ο ] εὐλαβείασ Ρ
8 ἀνωνιζόμενοσ ἀΰλητικῶσ Ε ] ὰχωνισάμενοσ Ρ 8/4 τήν τε] τήνδε ττ
4 φλώτ-τησ Ο ] τὴν 1`ε1τ1τ ΕΥΡ 5 τὸν 1ΐο1τ1υ τι 7 τῶ [καὶ Π] _ σομπα-
οιιοο ορο: εεττττ ΙΝ 7/Θ νενοσνοιιέτιντι τι 0 Ε οττν Ζ Π ττ τον
ῇθιῃτ Π 12 ἔόειξεν Ο 12/18 ὡσ εὶρηται καὶ παιδευϋεὶσ ΕΥΡΠ 15 με-
λιτινὴν ΟΕΥ μελιτηνῶν ττ | άνιωτάτην ὲκκλησίαν Ο 15/17 μοναστηρίων
καὶ ἀσκητηρίων ττ 18 ΤΘ ὑπηθλελ' ΕΥΡΠ: ἦν Ο 201 χρόνον διέτριβεν Ρ
21 τὸ όροσ ΥΡ ] μὲν ξε1τ11τ Ο 22 ὐαυμαστοῦ Ο 1`ε1τ1τ Ε 28 προσή-
κουσι Ρ 25 τοῦ πάσχα Ο: πασχαλιασ-ΕΥΡΩ 28 μοναστηριών τι
27 τε_φροντίόα τ`ε1·τ1τ Ο 28 νοιιισασ ειναι Ο

Ρ. 12

Ε5

Ρ. 13

1
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ε - , ¬ , .εξηλὐεν την πόλιν καὶ φυνὰς ώιχετο έπὶ τὰ Ίεροσόλυμα ἐπιδυμήσας
| τι τταυτην οὶκησαι τὴν ερημον. ·

ρ Οὕἶοίἔ ὁ Ιὶέχαέ ποιτὴρ ὴμῶν Εὐβύμιος τοῦ ἀχίου πνεύματος αὐτὸν
0ὁλ?Υλ7σαλ'τ0ἔ λλλὕελ' εἶἐ Ἱεροσόλυμα τῶι είκοστῶι ἕνάτωι τῆς ἑαυτοῦ

5 ὴλικίας χρόνωι καὶ προσκυνήσας τὸν ὁίφιον Σταυρὸν καὶ τὴν άφίατι
Αόαστασωὶ καὶ τθὺἐ λοιποὐς σεβασμίους τόπους, παραβαλὼν δὲ καὶ

τοῖς κατὰ τὴλ' ἔαῖλμον δεοφόροις πατράσι καὶ τὴν εκάστου ἀρετὴν
καὶ πολιτείαν καταμαβὼν καὶ τῆι ἑαυτοῦ φυχῆι ἐνσφραφισάμ‹9ν0€
λλωελ 829 Φαρὰν τὴν λαύραν ἀπὸ ἕξ σημείων τῆς άχίας πόλεως δια-

ζ Ο τ ν 310 κειμενην και φιλησυχος ών ἕμετνειι εἰρ ἀναΖωθ77τ,Ζὸτ ,ίελλίον όξω
°°° 1 νΤῆς λάΰρας, μηδὲν το συνολον κτώμενος τοῦ αίῶνος τούτου. ἕμαδεν

μέντοι ἕρνάζεσβαι τὴν σειρὰν διὰ τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί ττνα, ἀλλὰ μᾶλλον
ἐκ τῶν ἰδίων κόπων μεταδιδόναι | τῶι χρείαν ἕχοντι. πάσης δὲ
νηίνης φροντίδος ἑαυτὸν ἐλευδερώσας μίαν μόνην ἔσχεν φροντίδα

15 τὸ πῶς ἀρέσει τῶι ὐεῶι εν προσευχαῖς καὶ νηστείαις, οὐ μὴν ἀλλὰ
καὶ πάσης ἀρετῆς ἔπιμελούμενος ὡς ἀριστός τις φεωρφός τῶν

~ 9 | | > | τοπαδιων τας |ἀκανδας προριζρυς εξετεμεν, Ι λ ο φ τσμο-ὺρ %ατ9ταιρων
και παν ὐφωμα επαιρομενον κατα τῆς φ-νώσεως του
δνε οῦ , πληρῶν τὴν προφητικὴν εκείνην φωνὴν την λέφο-υσατ · -νε ώ -

20 σατε έαυτοῖς νεώματα καὶ μὴ σπείρετε ἐπ“ ἀττάνβαις.
Είχεν δὲ φείτονά τινα όεοφόρον Θεόκτιστον ὀνόματτ, ὅτττνα άφα-

πήσας τοσοῦτον συνεκράδη αὐτῶι τῆι τοῦ πνεύματος στορνῆι,
ὥστε τοὺς ἀμφοτέρους δμοννώμονας καὶ ὸμοτρόπους φενέσὐαι καὶ
οὶονεὶ μίαν φυχὴν ἐν δυσὶ σώμασιν έπιδείξασδαι. ἕξαφφείλας δὲ

2.5 δάτερος όατέρωι τὸν κατὰ δεὸν σκοπὸν ἐξήρχοντο χα-Ε° ἐῃαυτόν
μετὰ τὴν όχδόην ῆμέραν τῶν ἀφίων δεοφανίων ἐπὶ τὴν ἔρημον
τοῦ Ιἶουτιλα, πάσης ἀνόρωπίνης συναναστροφῆς χωρτζόμενοι,

4 29. ζὶο.1ττ·= Λος. 405-Αττρι. 405 - 12 1 '1Ἱτεεε 2, 9 ττ
17 11 Οοτ· ΙΟ, 5 - 19 δεν 4, 3

ΟΕΥΡΠ

1 τῆσ πόλεωσ Ο 8 ξ ΟΕΥ Π ττ | αὐτὸν Ο: ἰε1τ1τ ΕΥΡΠ 4 ἐννάτω
ΟΕ ] αὐτοῦ Ο 5 ἀχιον ἱο1τ1ῖτ Ο 9 σεβασμίουσ] ἀνίουσ Ε | παραλαβὼν Ρ
7 δεοφόροις ίο1τ1τ Ο 8 καταμανὐάνων Ο | ἐσφρανισάμενος Οττ 9 μηλίων Ο
μιλίων τι 12 μὲν νὰρ Ρ ] τοῦ τι _ 19 φιπὴν ἑκείνην Ο 20 σπεί-
ρατε Ε σπείρητε Ρ ] ἐν ττ 21 Ζ ΟΕΥ Θ ττ | όνομαζόμενον ΕΡττ
22 ἦ ΟΕΥττ: πατρὸσ Ρ 25 βτάτεροσ] ἔτεροσ ττ | ὕατέρου Ρ 28. μετὰ
τὴν ὀνδόην [άφίαν Υ] ἡμέραν ΕΥΡττ: τῆ όνδόη ὴμέρα Ο

ἕ 8 Ι

Ρ. 14
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διιιλεῖιι τῶι ὕεῶι ποὕοῦυτες ἐν ἠσυχίαι διὰ τῆς ποοσευχῆς.
καὶ διετέλουυ αῦτόδι ἕως τῆς τῶυ βαίωυ ἑοοτῆς, διηυεκῶς

Ϊ ~ \ὶ ι ε | πδε υποπιαζουτες το σῶμα και δουλαγωηιουυτες τηιι πνευιιατικὴιι
Ἱ Ϊ -4 _τοοφηυ τποοσεφεοον τηι ψυχηι. ὑπεοειιίκα δὲ ὁ μέγας Ξῦδύμιος

Ϊ5 άπλότητι ἢΰους καὶ ποαότητι τοόπωιι καὶ ταπεωιοφοοὶσύιιηι καοδίας·
δι: ὅ καὶ τὴν του άηιίου πιιεύιιατος χάοιιι ἐδέξατο, καδὼς ὁ ὕεῖος

ςλόηιἶἐ φησίν· ὶ τίιια ἔπιβλέψω ἀλλ” ἢ ἐπὶ του ποαοιι καὶ
±- Ά ¿ · ι κ ι _ ο Α- ο κησυχιθιλ τοιιιουτα μου τους λογους, ειιτευδιευ 97 προς

τὸυ ὕιεὸιι παοοησία ηὕξαυευ καΰι” ἐκάστηυ ἠιιέοαιι.
10 .Ποιήσας χοόυους πέυτε εἰς Φαοὰιι ἐξηλδιειι ἄμα Θεοκτίστωι

τωὶ μοωοιοίωι καδ? δν καιοὸυ εὶώδεισαιι, ἐπὶ τὸυ ἶἶουτιλαιι καὶ
ὀὶὸῖ τηἔ ἐρἠμου παοεοχότιεσιοι ἦλδου ἐπί τιυα χείμαοοοιι φοβεοὸιι

\και βαΰυτατου λίαν καὶ δύσβατου° ὕεασάμειιοι δὲ τὸν τόπου και
| .-πεοιιιοστησαυτες τοὺς ὑπεθκωμέαιηυς κοημυοὺς ὡς ὑπὸ ὕεου ὁδηηιού-

ἔι×
ΦΘΗΩοτ-Ξι°~`×ω..

®ὲι

15 μελὶω εὺαοιι σπήλαιου Ιιιέηια τε καὶ ὕαυιιαστὸυ ἐν τῶι βοοιιιῶι του
7ίε^μάΡἑ®Ο® %Θ®7|##|ῶι. καὶ μετὰ κιυδύυου τοιχοβατουυτες μόλις ἴσχυσαιι
ᾶυαβηιιαλ Θεέ αὐτὸ καὶ πωιχαρεῖς ηιειιόιιειιοι ὡς ὑπὸ του δεου έτοι-
ιωασλλὶέποἔ α”ὀτΟἶ€ του σπηλαίου ἔμειυαιι εἰς αὐτὸ ἐκ τῶν παοειιπιπ-
τθυσῶλ' βοτωὶωυ τοεφόμεῳοὶ τὸ δὲ ἄυτοου ἐκεῖυο κατοικητήοιον

20 ὑπηθλελ' ὕλῖθίίω ιιὲυ τὸ πθότεθοῃ ἠαεοωὕὲυ δὲ τοῖς δτείοις ὕμιιοις
καὶ Ταἶε; ἀπαύστοις τῶμ ὁσίωυ ἀνδρῶν ιτοοσευχαῖς ἐκκλησίας δεου
0ξ7'^ασἶε¿ω' ὲὁέἔοιτο. ὅτε οὕυ ηὐδόκησεαι ὁ δεὸς τούτους φαυεοῶυαλι
ω®%?λ}®#ἑ®?εΤειι ποιμἐιιας τιτὰς του Λαζαοίου ἀμααιεῖυ τὰς ἑαυτῶν ἀηιέλας
πἶχθ αἶὶΐθιι τὸυ χείμαοοου. οὕστιυας ἑδοόησαυ φαυἐυτεἐ ἄλιω εἶἐ

2ὔ το σπλῖλωοιι, ὥστε φοβῃι9¬ἐι›τας αὐτοὺς δομησαι εἰς φυηιἠυ. οἱ δὲ

71% θθ› 2 _ 10 Ωιιαἀτειαοεἰτιαα 411

Οῖανμι

ν 1 διὰ τῆσ ἐν ἠσυχία Ο Ζ τῆσ ἑοητῆσ τῶν βαιἴων Ο 8 τὲ ῖἶΡ |
ὁποπιἑζοντεσ Ρ 4 ηπεθέβαωιε ῃ θ δι” δ καὶ] διότι Η | ,ω-σ Ο
? ἔφησευ Ρ 8 ἦσυχοῃ Τς Ω Τὸμ {`Θ111τ ]„ῃ Ι παοοησιἴα ηϋξαυειι αυτῳ ΡΗ
10 ῇ Οτςχτ Ι πἐῇε Ζθὥουσ κτ 11 Ζώυησαι τα εἰώυασιν νριι 12 χει-
μάθθουμ φοβεθώτατωτ Π 18 Ματ καὶ δύσβατου ἰοΙ1Ιτ Εν Ιῦ θαυ-
μάσιον 'Ενα 16 κῃιδύωου ΟΙΆΜ; κόπου Ρ Ι τοιχοβατήσααιτεσ Τινηιι
18 σπηλαίου ἔμειυαιι Ο; τόπου κατώκησαυ Ενριπ Ι αὐτὸν ν 18/19 ποιηα-4
πιπτουσῶυ 11 20 ὑπῆοχευ ὕηοίων Ο: ὕηθίωμ ὑπῆἐΰἐε Π ὕηθίων ὐπάθχο"
[ὐπάθχωμ Ε] ΕνΡ Ι μὲμ] μέμτοι Ο 21 ποοσευχαϊσ τῶιι ὁσιοαμ.
[ὕείωυ 11] ἀυδοῶυ ]ηνΡ11 Ι ἐκκλησιἶαυ Ο 22 ααιιαστείαυ εδεξατο ]α,

1 νἔὶ. νἱὺ. Βτορἰπ. ἱιτη. Ρ. 4277 αΰπασὶλὸμἑὕἐἔατο Ρ άιδιαστήθωὶ' ἐδεξατο Π
ααιίαυ ἐδέξατο Ο ἐδέξατο ἀαιιαστίαν ν | ἰ Π | εὺὕό”®7σεἌ' ν 28 οἕκο'| ι ιι
υόμησε ν 24 ἐὕοοησαιι Οῖανιι: ὕεωηησαυτες Ρ 25 ωστε] και 11.

Ρ.
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ί τ10 ποωτοις μὲν ουν ἀπετάξ
® καὶ/1 ×

Ιθ Εοισοιι ἀεε Βατυττῃὶος

πατ| 3 ' κ ι -εἔεε α|ισι90μενοι της εκείνων ὀειλως πθαείαι 7α¿ πθοσημεῖ τὴι
ιζἶαἔιὴι τουτουε ποοσκαλεσάμειω ἕ¿ε7ο¶,. μὴ φοβεῖσΰιε ἀδελφοί.
(Πι ·ΩωπΟ¿ αο ἐσ ὲ ι· 0 \ ε _· › (_ ~

·· × 7 Ἱ μ 3' ως 'υω Όμείἔι ἀλλὰ διὰ τὰς ἀμαοτίαἔ λλωωλδτ0Ό'ι'Ου Τῦυ ῖΟπον ωκουμειμ τό ε › | , 3 ν σαν

ῦπθὸἐ αὐτοὺς ἐν τῶ 2 -× τε οι ωπολω ΰαθθλισαῳτεἔ αλὶεβη 5ωὶ Ο”?ῖ'Ι7 „α¿ω¿ καὶ ; 2 ›.. × Ό παα
αὐτοῖς εὑθό"-ες ἀπ~)19ω| › \ Ν μιιδιν του αιωνος τουτο Μ μ
Ζὸιοιε α '77 ηὶ ως το ω®®°' κτημα ὕαϋμάζοντεε Μ" ΤΜτα ε . × = ~αῦτα :”7'\7| ττοντες. \ και από τότε Οἶ του /ὶαζαοίου διὴκόνουν

ός; α ι ια καὶ ΟΖ απ Φ υ εἰσῃι

ἐν
οι

×ἔΙ
οΟ αοὰν πατέθες τι ι νατὴσαντες και τμαΰόντε σημ ζ > × |ς ελἶὁστεθω απὴιεισαν ἐπισκεπτομενοι αυτους

Φςνπ <·ΙωΝ Η αλ'τΟ πθὸέ αὐτοὺς ὰδελφοὶ δύο λἔαοἴνὁ ουκας ουτω καλούαενω χαὶὑπὸ τοῦ μῳάλω) Εὐὴυμίοϋ μωιαῃκωἐ
π .. . Ώ. \ - __ ”αι ευδεζιτις και τὴς ἀσκὴτικὴς πολιτείας ἀδλὴταὶ ᾶῳαὁετχὕέντεἔ

3· „ ονοι υσ ν Ἱ ~ „ _7θ„ 9 τἶθοφ ως Τολλἔ πεθί τὴλ' ὀώιωηιι Πἔέτωπα τόπους διἐλαιιψαλ'
% ν ~ καδ μἶλὶαστηθὶα _ σ/υηὶεστ/ησαιῃτο· Οἴτῃὶεἐ Τὸφ αββαιμ Θεοὁόσαῃι ἙΟΉ

15 78 ονοτα ” ' | ι ίτ 8 7 . '_ # Ά -_ Ἀ 1_ /λἔ Θαἶμου ταυτλῖἔ ιωἕυλαλλ κοινοβιαο¿ὴν καὶ των κοινοβιων
α€)ΖΘωαλ'ὁθ¿Ή7λ' είε” ιωναχικὴν ποοήναυωι τελεό-ῃ7τα_ ἐν ὀλίνωι (λε

| ~ Ι χ

λα” τ379`\ πεθίιυἶιλίυμἔου φήμης διαδηαμούσὴς συνήηχοντο πολλοί·
αυτον και τον λονον του ΰεοῦ ἀκούοντεἔ ἐπεϋύμουνδοἱκῆυαϋ

Ν

τἔΐϋΦΌ
ννπ ν20 παο αυτωι. ὁ μέντοι μισόδοξος καὶ φιλόϋεος Εύΰύμιος του ποώΐθυ

- × ετ 5 ιμακαοισμου μετα τῶν αλλων τυχεῖν σπεύδων ὡς ἔἐνου τόπον επεχωλ'
παοεδίδου ἔκαστον τῶν ᾶποτασσομένων τῶι βίωι τῶι Ιιιακαοίΐλμ
Θεοκτίστωι πάνπολλα παηακαλέσας αὐτὸν τὴν τούτων ἔχειν φοοντίδα-
δ δὲ παοακούειν μὴ νινώσκων ταύτὴν μὲν ἀνεδέξατο, πάντα δὲ κατὰ
ννώιιὴν τοϋ ιιενάλου Ζἶύδυμίου ἔποίει.

25 ἶἔατὰ μὲν οὔν τὴν ὰοχὴν οὐκ ὴβούλοντο κοινόβιον τὸν τόπον

ι„ι

ποιῆσαι, ἀλλὰ λαύοαν κατὰ τον τύπον Φαοάν· ἐπειδὴ δὲ εἶδον ὅτὐ

12 ΜΙ: Β, Β

ΟΕνΡτι

2 φοβῆσδε Ρ 4 κατοικοῦμεν Ο Ι αἱπόλοι ΕΡΙ1: ἐπῶλοι Ολα
αῖνονόμοι Ε ειπα Βαπἀ | ϋαησήσαντες ΕΡ ἰοΙ1Ιυ Ο 48 φαοῶν ΕΡ
Θ ἀπείεσαν Ο ἀπεϊησαν ν ἀπήεσαν 11 Ιθ τε ίοιπὶτ Ο 11 οὕτω Ο:
ἶοιτὶτ ];νΡ±ι ι2 αθλητικῆσ ν | ἀποδειχΰέντεσ νΡι1 18 μετωπα
[μετοπἀ ν μέτοπαν Ο] τόπουσ Οἰινη: μετέπειτα πωσ Ρ 14 τὸν2 ἰοιπὶτ 9
10» ἦνανον Ο | η τι 1?/18 πηὸσ αὐτὸν πολλοὶ Ο πἐοσ
αὑτὸν 11 2θ τυχεῖν σπεύδων] σπουδαίων τυχεϊν 11 | ξένου τόπον
[τύπον 11] Οῖανιι: ξένον τηόπον το (80) πηόνματος Ρ 21 τὸν ιἔτοτασσο·
μενου Ρ 28 κατεδέξατο Ρ 24 τοῦ-Εύΰυμίου] αὐτοῦ τι 25 Θ Οῖαν |
οῦκ ἕβούλοντο Ο | τὸν τόπον κοινόβιον ν 28 τόπον Ρ | φαθῶ"
ἰινρτι Ι επ ι ΟΓΠ

Ρ·1

Θ” θ
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5 1 7 ι › Ι ..ι ο κ 5
Ουὁεὶἕ ὁλἰωταὶ ὶὶὶὶὶέτθέ ὅλὶλεὶὴ Θὶἔ τὴν εκκλὴσίαν διὰ τό, ὡς ποοεί-
οὴταὶι ὁυσβατον ειναι τον τοπον, τουτον κατὰ ποόσβασιν κοινόβιον

|,_ οι __
ἶεποὶἶὶόασὶἴι ἶλολὶτεἐ Τὸ σπὴλαὶον ἔκκλὴσίαν. ἐν ὡι σπὴλαίωι
ὶῖσϋλαζωλ' Ο ιωεὶλαἐῖ Εὐϋὐμὶθἔ ἠὶὶ ἶατ@ὸ€ ψυχῶν ϋεοαπεύων καὶ παοα-

Ι | α Ο κ υ ι -× > ,_ _'μυδουμενοςε εκαστον, και ουδεις των αδελῳωμ ἐφείηετο ὁμολωησαἔ
αυτωι τὴν εαυτού διανοιαν. και αυτος πολλὴν πεϊθωι ἔχω, ἔόίὀασκες

οι ει ~ 9 κ __,Ξιυτουἐ ἶἕιἶ ενα εκαστἴἕ των αλλοτθτωρ λοῃσμωρ α„υ¿στασ,Ρα,7
Θ ωὶ°“ α Ε οί διὶ δεν ατε ᾶ ωνισασἱὶεκ 'Π ” ' τ ιιν 5 λ| Ψ ι \ξἰτ ιὶ ΰὶθ | .αιτὴς εαυτωινσωτηἐπας

μη/αμὅ /ησλ7τἐ`. κατα ἶἴασαὶ' ηλαθ ωθα¶#‹ηιηφε¿οι ημας %α¿ ἐη/θ7770θέ,"α¿

Ζἔλ?| 9/θὶινοοειτε ναο 1 φὴσιν, και ποοσεύχεσδε, ίνα μὴ
Π , Β 2 ~ Ἱ πω ,εὶσΰλιἶὴτε εις πειοασμον. τουτο δε ποωτον νινώσκετε ότι

“ 3 έ - › × ›¿ ει 3'δει|τους αποτασσομενους τωι βιωι μὴ εχειν ιδιον ΰἐλὴμα, ἀλλ" ει
ν - 1 ›

ἱἴθωτἶϋ ταἔεὶ ὶὀοαΐεὶὶὶ τὴν ταπεινοφοοσυνὴν καὶ τὴν υπακοὴηι %α¿
_ π ~ ε ι ~αναμενεινμ και |μεοιμναν` αει τὴν ὥθαν τεῃ, Ζόωιά-σου "αἱ Τὴν φοβεθὰψ

ὴμεααιλ Τὴἐ %@ὶσ8ω§ι %αι φοβεῖσδαι μεν τὴν απειλὴν του αὶωνίου πυοός,
..ι ι 1 ν .. ~ ς ,_ „ποὕιειν δε τὴν δοξαν τὴς βασιλείας των ουοανων. ελενεν δὲ πάλιν

κ ι ,_ _, 9!ὅτι χρὴ τΟυ£ μοὶὶαχοὺἐ καὶ μάλιστα τους νέους ποὸς τὴι των ενδον
Ωὶϋδαὶίλλὶ λίαὶ σωματικῶς κοπιαν μεμνὴμένους του αποστόλου λἐ±

1 κ ννοντϋἔ ὶὶΐὶϋτθἐ καιι ὴμέοας ἐοναζο,ιιενο\ι πΡὸς τὸ μὴ ἐπι-
βαοὴσαι τινα και αἱ χεἰηες αὑται εμοι και τοῖς ουσι μετὶ
ἔμου ύπὴοἐτὴσαν.· ἄτοπον νάο ἔστιν τους μὲν κοσμικοὺς ταλαι-
πωοουντας καὶ κοπιῶντας ἐκ του ἕονου αὐτῶν τοέφειν παιδία καὶ

_. ~ ι-0 / ^=' ,-νυναικας καὶ ἀπαοχὰς τωι δεωι ποοσφεοειν καὶ ευ ποιειν κατὰ
δύναμιν, πἔὸς τούτοις καὶ φόθους ἀπαιῖεῖσὕαι, ὴμας¦δὲ μὴδε τὴν ἀναν-
καιαν χοειαν του σώματος ἔκ του εονοχειοου ὴμων εχειν, ἀλλὰ

5 |αονοὺς καὶ ακινὴτους μένειν ἀλλοτοιους κοπους καοπουμένους,
›-α Ἱ ) |του αποστόλου μάλιστα τὸν ᾶονδν μὴδε εσδιειν κελεύοντος. καὶ

0 1 Ρία· 5,8 -·- 10 1ν1υ2θ, 41 - 12 1 '1Ϊ11ο8ει2,θ _ 20 Αοϋ 20,34 _
2? 11 'Πιοεε 3, 10

01217, Ο [νοτι 25 ἔκ του ἐονοχείοοτη, Ρτι

1/2 εἶναι ὡσ ποοείοὴται δύσβατον Ρ | εῖοὴταιν 8 πεποίὴκαν ν 4 δσ
ἦν 11 | ὕεοαπεύων ἱεΙ›11± ν ε 5 αὐτῶι 151110 Ε | καὶ αὐτὸς δὲ Ρ | πεῖθαν
πολλὴν 1ανΡ 7 αὐτοὺς 1`εΙπ1ϋ 11 | ἕνα ΐε11Ιτ ιτ 8 ἐξήλὕετε ΧΪΡΠ Ι
ἀνωνίσασίλαι Ρ Ο ὲνοὴνοοεῖν Π 12 κόσμω ιι 18 κοατῆσαι Ο
14 ἀεὶ καὶ μεοιμναν Ρο 1'ῖ/18 τὴν-φυλακὴν Ρ 18 κοπιιι ιι 11) ἐο-
αιαζόμεμοσ ΡΗ 20 τινα ὑμῶν ν | ἐμοὶ καὶ ίε1ΙΙτ 1; | ἐμὲ Ο |
συνοὕσιν Ε 1ἶε111ἰ: Ο 21 ἐστιν] ἔτι Ο 22 κοπιουντασ 1.. 24 τοῦτο Ο
25 ἡμῶν ίο111ί: 1; 25/25 ἀλλὰ-μένειν Ι”ε1›Ιϋ Ρ 28 ἀλλοτοίοισ κόποισ
καοπουμένοισ 11 2? μήτε ΟΡ11 | κελεὕοαντοσ τι | καὶ Εε111τ Ρ

Έ. ιι. 11. 40, 2: ΒεΙ±κνο.ι·ὶτ 2
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ταυτα μὲν ὁ πατὴο ὴμῶν ίἐὐδύμιος τὴν συνοδίαν διδάσκων ἐφωτα-
νώνει· παοήννελλεν δὲ μὴ λαλεῖν τινα ἐν ἐκκλησίαι ἐν καιρῶι τοῦ
κανόνας μήτε μὴν ἐν ἀοιστητηοίωι ἐσδιόντων τῶν ὰδελφωιη
οῖπὴοέσκετο, ὅταν ἑώοα ἀδελφὀν ἐν τῶι κοινοβίωι καὶ μάλιστα νέον
βουλόμενον ύπὲο τὴν συνοδίαν ἐνκοατεύεσδαι. ἕλενεν ·)›ὰΡ ὅτι ἦ
καλὴ ἐνκοάτεια ἐστὶν τὸ παοὰ μικοὸν τὴς χοείας λαμβάνειν ἐν τῶι
καιοῶι τῆς διαίτης καὶ τὴν καηδίαν τηοεῖν καὶ προς τὰ κηύφια πάδη
κουπτῶς πολεμεῖν° τὰ δὲ ὅπλα του μοναχού η μελέτη ἐστὶν καὶ ή
διάκοισις καὶ ὴ σωφοοσύνὴ καὶ ή κατὰ ΰεὸν δπακοὴ. ταύταις καὶ
ταῖς τοιαύταις διδασκαλίαις οὶ ἀδελφοὶ φωτιζόμενοι καὶ πιοοὕυμού-
μενοι ἐκαοποφόηουν ἀξίως τῆς κλὴσῦωέ-

Τὰ κατὰ τὸν παλαιὀν Τεοέβωνα συμφώνως μὲν άπαντες οἱ παλαιοὶ
πατέΡες διηνὴσαντό μοι, ακΡιβέστεοον δὲ δ ἐκείνου ἔκνονος καὶ
ὁμώιιιιμος ό κατὰ την Ζώἔαν ταύτην επεηιβόητος τῶιι- Σα©α%η,ιῶ,ι
φύλαοχος ἐξηνήσατό μοι. ούτος στοινυν ο παλαιος Τεμέβωιι ὁ του νέου
πάππος ,νέος ῶιι πάω) καὶ ἄνηβος ὑπὸ δαίμονας πληυεὶς ἐξηθάνϋη
ἄπω, τὸ ὀεξιὸιι αύτου μέοος ἀπὸ κεφαλῆς. ἕως ποδῶν, καὶ πολλὰ χηή-
μα-να ἀναλώσας ὁ τούτου πατὴη >Ζ1σπέβετος οὕτω καλούμενος πλέον
ῶφέλησεν ουδέν. οὕτος δὲ 6 >ΑσπἐβεΤΟ§ ”£λλὴν υπάηχων καὶ ὑπὸ
Πἐησας τελῶν υπόσπονδος νένονε ”Ρωμαίοις τοόπωι τοιῶιδε. ἐν ὰηχῆι
του τότε ηιεαιοιιό-ιος διωνμου ἐν Πεοσίδι πεοὶ τὸ τέλος 1 της βασι-
λείας Ἰσδινέοδου τοῦ Ζἶεησῶν βασιλέως βουλόμενοι οί μάυοι πάντας
ΰὴοευσαι τους Χηιστιανοὺς τοὺς φυλάοχους τῶν υπ” αυτους Σαοακη-
νῶν ἐπέστησαν πανταχού” ταῖς ὁδοῖς ποὸς τὸ μὴδένα τῶν ἐν Πεησίδι
Χοιστιανῶν ςΡωμαίοις πηοσφεύνειν. ὁ δὲ λάσπἐβετος φύλαηχος
τότε υπάοχων ϋεωοῶν τὴν εἰς τοὺς Χαὶσῃαὶίοὺε ῶμότητα καὶ άπαν-

.εΩ 2.-

21 420

ΟΕΨΟΡΠ

2 παηήννειλεν Ετ; | τῆ ἐκκλησία Ο 1 τῶ καιοῶ τι 8 μὴν ἰθωτ Ο
ᾶοιστηοίω Ε ᾶοίστω 11 5/4 καὶ απηοέσκετο] ἐλυπεῖτο δὲ ιι 5 ἐν·
κοατεύσασΰαι Ρ Β καλὴ] ἄλὴὕεἶῦ' Ο 1 ἐστὶ" 121111; Ο 1 ΉΪΞ1 Τὸ Π 1 μετα·
λαμβάνειν Ρ 1 τῶι ἰοιτιτ Ο 0 καὶ ἡ σωφοοσύνὴ 1”οΙτΙυ Ρ | ηι £θ111η Π 1
καὶ ἡ κατὰ ΟΟΠ: καὶ ἢ ταπεινοφοοσύνη [ταπείνωσισ ν] καὶ ἡ κατα ΤΛΪΡ
1θ φωτιζόμενοι καὶ ἱο1τ1υ Ο 10/11 καὶ ποουυμούμενοι ίο111υ ΟΡ 12 1
01217 ἦ τι τεοέβονα Ο, εο ‹1ι1το1τννοες 12/18 οὶ τηᾶ οἱ παλαιοὶ Ο
18 ἔννονοσ ΕΟΠ ἕννων Ρ 14 κατὰ-ταύτην] τὴν χώοαν τότε κοατῶν 11
15 τοίνυν ίο1ιΙ1› Π τ 1? αὑτοῦ ΙΒΙἹΙΒ ΕἹΪΟΡΠ 18 ὰσπέδετοσ Ο, εο
τ1ι1ι·οΙιννε¿>; | οὕτω Ο: ΈΘἈΙΙ: 1ινΟΡι1 12 δὲ ±"ε111υ Ο 12/21) καὶ-τελῶν
151111: ιι 21 νενομένου ν 22 τοῦ ΟΟΡΑ: τῶν 1; του τῶν ν | οἱ :Ε”ο111ἱ› Ο
28 αὐτῶν Ο 25 ποοσφεύειν 1? πηοσφυνεῖν ΕΡΠ 28 ύπάοχων τότε καὶ Ο

Ψ

2
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ὕοωπίαν νινομένὴν ὐπὸ τῶν κατὰ πόλιν μάνων καὶ σπλανχνισδεὶς
φυνεῖν μέν τινα τῶν Χοιστιανῶν οὐκ ἐκώλυσεν, τουναντίον δὲ μᾶλλον
καὶ συνέποαττεν υπο συμπαΰτείας κινούμενος καίπεη τὰ (Ελλήνων
ἐκ νωονόνων ὕοηισκεύων. διαβληδεὶς οὐν τῶι βασιλεῖ ”]σδι·)›έΡὀηι
λαβὼν τὸν υὶὸν αὐτοῦ ὴμίξηοον, τὸν Τεοέβωνα λἐ7ω> καὶ πᾶσαν
αὐτοῦ τὴν συννένειαν καὶ τὴν οὐσίαν (Ρωμαίοις ποοσφεύνει. οὕστιιιας
”%1νατόλιος δ τότε τὴς λβΰὶατολῆἔ στθατλ?λάΐὶ7§ ὁεἔάμενος °Ρωμαίοις
ὑποσπόιιὁους ποιεῖται καὶ τὴν φυλαοχίαν τῶν ἐν Ἄὶοαβίαι ὐποσπόιιηωιι
Ἑλωμαίοις Σαοακηνῶν ὐάσπεβέτωι,ἐνεχείοισεν. ὡς οὔν ἐν °ΑΡαβηαι

ν . χ 5 ν 2.κατείἶχηιιεασηιιι, οξνεος ανειοου οὴιιν βεασαμενος ῖῃῃῃιἶιειλειι -[ωχ
πατθι· ο δε μηδεν μελλὴσας λαβων τον παιδα μετα πλὴβους βαΡ-
βάοων καὶ πθλληἕ ὁοθυφοθίαἐ πίστει ςοεοόμενος ἦλβιεν είς τὸν υπό
του όνείΡου μὴνυτλέντα τόπον, ένθα κατώικουν οἱ ὅσιοι ἄνδοες
Ευΰύμιος καὶ Θεόκτιστος. καὶ οί μὲν | ἀδελφοὶ τὸ πλὴδος τῶν
βαΡβάΡων ῖδόντες ἔφοβήδὴσαν° δ δὲ μακαοίτης Θεόκτιστος τὴν
τῶν μαδητῶν ΰεασάμενος δειλίαν κατὴλὐεν ποὸς τους βαΡβάΡους
καὶ λένει· τί ἐστιν ὅ ζητεῖτε; οὶ δὲ εῖπον· Εὐδύμιον τὸν του ὐνεου
δουλον ζητοϋμεν- καὶ λένει αὐτοῖς ὁ ᾶββας Θεόκτιστος° ἕως τοῦ
σαββάτου οὐ συντυνχάνει τινί° ὴσυχάζει νάο. καὶ ό Ἰέἰσπέβετος
χαβόμενος τὴι; χειρὸς του μενάλου Θεοκτίστου έδειξεν αὐτῶι τὸν
παῖδα ὀδυνώμεν0ν° ὅ δὲ παῖς νεύσαντος τοῦ πατοὸς λένει° ἐνὼ ποὸ
χηόνου τὴν πληνὴν ταύτην ἐν Πεοσίδι δεξάμενος καὶ διὰ πάσης ῖατοικὴς
ἐπιστὴὶὶὴέ λναὶ μανικὴς πεοιεονίας παοελὕὼν καὶ μηδὲν τὸ σύνολον
ῶφεληβιείςι ἀλλὰ μαλλον διὰ τούτων τὸ πάδος αὐξήσας, ἐλθὼν είς
τὴν πολιτείαν ταύτην βείαι κατανύξει τὰ κατ: ἐμαυτὸν ἀναλονισά-
μενος, ὑπὸ τϋῦὕε τοϋ πάὕιους ὰνιώμενος ἐν μιαι νυκτὶ έλενον ἐμαυτῶι °
ὥ Τεηέβων, ποῦ ἐστιν ὴ ματαιότης τοῦ βίου καὶ πασα ὴ ὶατοικὴ τέχνη;
πως εἰσιν αὶ φαντασίαι τῶν ὴμετέοων μάνων καὶ δύναμις τῶν
σεβασμάτων ὴμῶν; ποῦ αἱ ἐπικλήσεις καὶ αἱ μυδοποιίαι τῶν

ΟΙΛΪΟΡΠ .

1 7ε„0μέιιηι› Ρῃ 2 φεύνειν νΡ 1 τῶν Χοιστιανῶν] αὐτῶν Ο 5 αὐτοῦ

1151111: Ο | ήμίξὴοον-λενω\ Ο: τεοέβωνα ὴμίξηοον όντα Ε ήμίξὴοονὅμτα τεθέ/3ω„α νΟΡῃ 5 τηνἔ ἰεΙ31τ Ρ _] και-οὐσίαν Ει»1ιι1ι; Ο 7 -ι-ησ
ἀνατολησ στοατηλάτησ Οιθ τησ ανατολησ στοατὴνοσ 1.ινΡι1 στοατηνὸσ
της ἀωτολησ Ο 2 τοῖσ οωμαίοισ 11 Δ 11. ΰτο ποιιδιον 11 18 ἄήιιοι Π |
ἄρὀαες] τηἶῦ Ο 16 μακαοιοσ Ο 1? εστιν ο 151111; Ο | 02 δὲ εἶπεν
ςθωυ ν 10 ὴσυνάζει Ο 20 μεναλου 151111: Ο 22 ταύτην τὴν
πλφὴτ, Ο Ι „α¿ ςθῃῃ, Ο 28 ἐπιστήμησ-μανικῆσ 1*ο11Ιτ Ο | πεοι-
ελὕχὼυ Ρ 24. μᾶλλον Οι τοὐναντίον 11νΟΡι1 25 καΰ' ΟΟ 20 καὶ
ὑπὸ Ο 27 Τεηέβου Ρ 21) τ1ὶ2 1011115 1701311

2*

Ρ. 21
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αστρονόμων τε καὶ ὰστρολόνων; ποϋ αὶ ἐπαοιὁίαι καὶ αἱ νοητικαὶ ἐρε-
σχελίαι; ὶδοὐ οὐδὲν τούτων ὶσχύει, εὶ μὴ ὁ ϋεὸς ἐπιιιεύσειειι καὶ ταῦτα,
φἶὶσὶλϋ λοὶῶσάιωεψοἐ ἔτοόπὴν είς εὐχὴν καὶ μετὰ δακρύων ίκέτευον
ἘὉΨ 'Ι9Εὸ'Ρ λέαλωυ. ὁ 198119 ὁ μέανας χαὶ φοβεθόςρ ὁ ποχἠσας τὸρ ηῦηαυὸν

6 καὶ τλὶλ' Ψῆλὶ σὺμ παντὶ τῶι κόσμωι αὐτῶν, ἐὰν ἐλεήσηις τὴν ἔμὴν
ὰσὕένειαν καὶ λυτρώσηι με ἐκ τοὐδε του πάθους του πικροϋι 7210·
μαι -Χριστιανός ὰποτασσόμενος πάσηι παρανομίαι καὶ Ίἔλληνικήι
ὕρηισκείαι. καὶ ὡς ταυτα ἐὕέμην ἐν τῆι διανοίαι μου, ήρπάνὴν Θἶέ
'ὕπνον καὶ ὕεωρῶ τινὰ μοναχὸν μιξοπόλιον ἔχοντα τὸν πώνῶνα μέὶίωί

10 λένοντά μοι° τί πάσχεις; ἐμοῦ δὲ τὸ πάὕος ύποδείξαντοἐ λέὶίεὶ μοί-
πληροῖς ὅσα συνέΰου τῶι ὐεῶι; καὶ ὶαταί σε. ἐμοῦ δὲ πάλιν εἰπόντος °
ὅσα υπεσχόμην τῶι ίὶεῶι, πληρῶ, ἐὰν ἀπὸ τουδε του πάύους ἐλευ-
ΰεθωΰωι λένεὶ μοι° ἐνώ εὶμι Εὐΰύμιος ό καταμένων ἐν τῆι ὰνατο-
λικὴι ἐρήμωι Ἱεροσολύμων ἀπὸ δέκα μιλίων ἐν τῶι κατὰ νότον τὴς

15 ὁδου ἐίεριχούντων χειμάρρωι· εὶ οὐν βούληι ύεραπευὕῆναι, ἀνυπερὕέ-
τως ἐλϋὲ πρός με καὶ ὶαταί σε ὁ ὕεὁς δι” ἐμοῦ. ἀναστὰς οὕν ἐνὡ τῶὶ
ἐμῶι πατρὶ διηνησάμην καὶ ὶδοὐ πάντα δεύτερα δέμενοι ήλίὶομεν
πρὸς αὐτὸν καὶ παρακαλῶ ύμας μὴ ἀποκρύψαι τὸν ὐπὸ του δεοῦ
φανερω·δ·έντα μοι ἱατρόν. ταυτα ὰκούσας ὁ μακαρίτὴς Θεόκτιστθἔ

20 ἀνήνενκεν τῶι μενάλωι Εὐδυμίωι ήσυχάζοντι. ὅστις Εὐϋύμιος
λονισάμενος άτοπον εἶναι ταῖς ὕείαις ὰντιτάσσεσδαι όπτασίαις κατέρ-
χεται πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐκτενῶς προσευξάμενος καὶ | τῶι σημείωι
τοῦ σταυροὐ σφρανίσας τὸν Τερέβωνα ὐνιῆ απεκατέστησεν. οἱ δὲ
βάρβαροι ἐκπλανέντες ἐπὶ τῆι τοσαύτηι ἀΰρόαι μεταβολήι καὶ παρα-

25 δόξωι ΰαυματουρνίαι ἐπίστευσαν τῶι Χριστῶι καὶ ρίψαντες εαυτούς
άπαντες εἰς τὴν νῆν παρεκάλουν λαβεῖν τὴν ἐν Χριστῶι σφρανῖδα.
ὁ δὲ σημειοφόρος Εὐΰύμιος κατανοήσας ὅτι ἐκ ψυχῆς ἐπίστευσαν τῶι
Χριστῶι, ἐκέλευσεν νενέσδαι μικρὰν κολυμβήύραν ἐν νωνίαι τοῦ

5 θιοτι 2, 1

Ο1ι1ἴΟΡ1ι

1 ἀστρολόνων τε καὶ αστρονόμων 11 1 ἐπαοιδαὶ 11 | νοὴτικαὶ 011:
νοὴτεῖαι καὶ 1ονΟΡ 2 ό 1511111 Οτι 8/4 ὶκέτευον_λένων] τῶ ΰῶ
ἔλενον τι 5 σὺν ΟΠ | ἐλεήσεισ 1? Θ λυτρώσῃσ Ριι 1 του πικροῦ
πάθουσ ΨΟΡΠ του πικροῦ ΰανάτου 1ι 8 καρδία Οτι 2 μένα Ο
10 μοι Ο: Ἑο111τι ΕνΟΡΠ 11 ὅσα [πάντα ὅσα Ο] 011011: ὀὶ νΡ |
καὶ--σε ίε1111ι τι 1 ἐμοῦ δὲ πάλιν Ο; εῖτα ἐμοῦ 1ινΟΡι1 18 τότε [εἶτα ιι]
λένει Οτι Ἱ14 ὶεροσολύμων ἐρήμω Οτι 1 νότω ιι 15 χειμάρω Ο |
βούλει Ιζσι 15 ούν] δὲ Ο 1? ἦλϋον Π 12 ὰκούσασ ΟΟ: Εε1111ι
1)νΡτι 20 ἀνήνανεν ν | ό δὲ Π 21 ὰνΰίστασΰαι 11 22 εὐ-
ξάμενος 1.ι1ῖΟΡΠ 23 ὐνια τι 241/25 καὶ υαυματουρνικῆ ΰαυματοποιία τι
25 ἄπαντευ Ι1α011 νἢν Ο 151415 Π | εἰς] ἐπὶ 1? 1 τὴνι ίο1111ι1ι 28 ἐκέλευεΡ

Ρ- 22
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σπὴλαίου τὴν μέχρι τοῦ νῦν σωιζομένην καὶ κατὴχήσας αὐτοὺς ἄπαν-
τας ἐβάπτισεν είς τὸ όνομα τοῦ πατρός καὶ τοῦ υὶοῦ καὶ τοῦ ὰνίου
πνεύματος. τὸν δὲ |”%1σπέβετον μετωνόμασεν Πέτρον, ὅντινα καὶ
πρῶτον ἐβάπτισεν καὶ μετ” αὐτὸν Μάριν τινὰ αὐτοῦ νυναικάδελςοον,
συνέσει διαπρέποντας ὰμφοτέρους καὶ περιφανείαι πλούτου ιταμῶν-
ταη· εῖὐὐ οὕτως Τερέβωνα καὶ τοὺς λοιπούς. οὐστινας κρατήσας
παρ” ἑαυτῶι τεσσαράκοντα ὴμέρας καὶ τῶι ὐείωι λόνωι φωτανωνήσας
καὶ στὴρίἔα9 ᾶπέλνσεν Θῦὴέτι λἑναρηνοὺς καὶ Ίσμαηλίτας, ὰλλὰ
τηἐ- ,Σάρας ᾶπονόνους καὶ τὴς ἐπαννελίας κλιηραιιόμους αιεανονότας
ὁτὰ -του βαπτίσματος ἀπό δουλείας είς ἐλευὐιερίαν μετενεχὕέντας.
ὁ μέντοι .Μόρις ὁ τοῦ Τερέβωνος δεῖος οὐκέτι ἀπέστὴ τοῦ μοναστὴρίου,
ἀλλὰ ἀποταξάμενος ἔμεινεν αὐτόὐι τὸν της ζωῆς αὐτοῦ χρόνον
καὶ εὐηρέστησεν τῶι ὐεῶι μενάλως καὶ πάντα τὰ ἴδια χρήματα νταλλα
ἄν-να τταρέσχεν ] είς τὸ οὶκοδομηὐὴναι καὶ πλατυνΰὴναι τὸ μοναστή-
ριον. τοῦ τοινυν νενονότος ὕαύματος πανταχοῦ διαφὴμισδέντος
πολλοὶ συνήρχοντο πρὸς τὸν μέναν Ζἶὐὐύμιον ὐπὀ διαφόρων παδῶν
ἐνοχλούμενοὶι Οὶτὶνες ἐΰεραπεύοντο άπαντες. καὶ ούτως ἐν ὀλίνωι
χρόνωι ἐξέλαμψεν ἐν ἐκείνωι τῶι τόπωι, ὡς διαδοὐὴναι τὸ όνομα
αῦ-ταϋ ἐν πάσὴι τὴι ὶἶαλαιστίνηι καὶ ταῖς κύκλωι ἐπαρχίαις.

Βλέπων δὲ δ πατὴρ ὴμῶν Ζἶὐὶὶύμιος πολλοὺς ὶάσεως ένεκεν ὀχλοῦντας
αὐτῶν ὶἐαὶ μληὶιωολὶεύων τὴς προτέρας ήσυχίας ής εϊχετο ὅτε κατὰ
μόνας ὴσκεῖτο, ἐδυσχέραινε σφόδρα καὶ ἐδυσφόρει διὰ το ούτως
ὐπὸ πολλῶν ὅχλεῖσὐαί τε καὶ δοξάζεσὐαι, καὶ νενόμενος ἐν πολλῆι
ᾶὕυμίαὶ ὁ Τἦέ Θὕδυμίας ἐπώνυμος ἐζήτει λάὐρα ὰναχωρῆσαι καὶ
φυνεῖν ἐπὶ τὸν ”Ρουβαν. καὶ τοῦτο ννοὐς δ μακαρίτης Θεόκτιστος
συνάξας Τοὺἐ ὰδελφοὐς παρεσκεύασεν προσπεσεῖν αὐτῶι πρὸς τὸ
μὴ ἐαὐὴναι παρ: αὐτοῦ. καὶ βουλόμενος αὐτοὺς ϋεραπεῦσαι συνέ-
βετο μὲν τέως μὴ ᾶναχωρεῖν, ὀλίνων δὲ ὴμερῶν διελὐουσῶν λαβών
-"να μεδἐ ἑαυτοῦ νεώτερον Δομετιανὸν προσανορευόμενον, Πάίελιτηνὸν

2. 10 να1. Οτελ 4, 23. 24
0111701911

1 τοῦ Ἑε1111› νΡ 3 ΰν Ε 4 αὐτοῦ Ο | μαρῖνον 11 | τινὰ]
Τὸν Ο Ι νυναικάδελφον αὐτοῦ Ο- 5 διαφἐροντασ Ο (1 οὕστινασ]

ΰσ %α¿ Ρ 7 τῶι 151115 11 8 οὐκ ἔτι νὰρ 11 11 σάρρασ 11
10 τοῦ ὰνίου 11 | μετελὐόντασ 11 11 μαθτνοσ Π

απο του Π 12 αἑτόίὶι έμεινεν ν 13 πάνπολλα Ο 14 καὶ πλατυντ9ῇν;ιι
ΜΒΜ Ο 15 ]¿1 Π 1 τοῦ τοίνυν] τούτἔι νῦν Ο | τοῦ δαύματοσ καὶ Ο
17 ὀχχούμενοι Ο 111 ἐἶλλι Ο., 20 Ι-#1 (Πανο 1 πολλοὐσ παρανινο-
μένονα Ο ] ένεκα Ο 20 ελοχλοωΐασ Π 21 εἶχον 111711 23 τε ἰο111ν Ο
24 αναχωρῇσαι καὶ Ο: 1111111: 1ονΟΡ11 25 συλλέξασ Ρ 27 ὐπ° Ο
28 τιαρελὐνουσῶν 11011 211 μελιτινὸν Ο1ι μελιτινῶν ν

Ο

±›/ιο νει εΞ. το

Ρ. 24
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ιι κι ι 1 : κ Ά -ι ν νξ -×)¶9 ..ι |οντα τωι νενει και εναρετοι τοις τροποις, ε ὴι εν του κοινοβιου
ι .ο ν 1 ‹·Ρ -- 1 1 2 1 ν ν ,ικαι κατὴλὐεν εις τον ουβαν. και την επι νοτον διοδευσας ερημον

ι κ Ά 1 Ά9 ν) :› ιι ε λ 1 5 ι ~ ιιπαρα τὴν νεκραν α .ασσαν η ι εν εις 1 ορος υφή ον απο των αλλων
όρέων κεχωρισμένον καλούμενον τοῦ Μαρδὰ καὶ εὐρὼν ἐν αὐτῶι

ν τι 1 Ά 1 8 ὁ Ι νι : ν 5ϋφρεαρ υδατος συμπεπτωκος και οικο ομησας εμεινεν αυτοὐι εκ
τῶν εὐρισκομένων βοτανῶν καὶ τοῦ μαλωα διαιτώμενος. καὶ οὶκοδο-
μήσας ἐκεῖσε ἐν πρώτοις ἐκκλησίαν τὴν μέχρι τοῦ παρόντος οωιηο.
μένην καὶ ὐυσιαστήριον είς αὐτὴν καταπήξας ἐξηλὐεν ἐκεῖὐεν καὶ
ἦλὐιεν είς τὴν έρημον Ζιφῶν βουλόμενος ὐεάσασὐαι τὰ σπήλαια

10 εὶς ὁὶ κατέφυνεν Δαυὶδ ὰπὸ προσώπου Σαούλ. Δ Ρ
5 : ... 1 ..ι λ τ ε ε ε νο ι ι· 1ἔν αυτοις δε τοις τοποις μοναστὴριον υπ αυτου συνεστη· η δε

αὶτία τῆς τοῦ μοναστηρίου ἐκείνου συστάσεως αὕτη λένεται είναι
] ει €1 ν 1 :¬οτι υιος πρωτοκωμητου τινος .#1ριστοβουλιά|δ0€ τῆ€ κώμης πνεῦμα

ν-ιονὴθὸν ἔχων με-τα κραυνὴς ἐξ ὀνόματος τὸν ἄνιον ἐπεκαλεῖτο Ζἶὐὐύ-
15 μιαν, ἀκούσας δὲ ὁ πατὴρ τοῦ παιδὸς περὶ Εὐὐυμίου όντος ἐν τοῖς

20

μεταξὺ τόποις αὐτῶν τε καὶ ὶίαπαρβαριχῶν καὶ ὰναζητήσας ἦλὐεν
πρὸς αὐτόν. καὶ ἄμα τῶι τὸν νεανίαν ἰδεῖν τὸν ἄνιον συνέβη αὐτὸν
σπαραχὐέντα ὰποὐιεραπευΰηναι τοῦ δαίμονος ἐξελὐόντος ὰπὐ αὐτοῦ.
τοῦ δὲ ὐαύματος διαφημισὐέντοἐ ὶἦί^9`Ο® παὸο αὐτὸν ἀπὸ "Αριστο-

~ .ι 1: ὀν ει...βοιιχιάὁος ιιιιι των πέριξ κωμων και ωικο ομὴσαν αυτωι μοναστὴριον
καὶ συνελὐόντες τινὲς ὰδελφοὶ έμειναν παρὐ αὐτῶι χορηνοῦντος τοῦ
ὐεοῦ τὰς χρείας τοῦ σώματος αὐτῶν. καὶ τινὲἐ Τῶν Ζιφαίων τὴν
της μανίας ἐπώνυμον αίρεσιν εὶσδεξάμενοι τὸ πρὶν διὰ τῆς ἐνθέου αὐτοῦ

ο 1 Ριτς εε, ιι.. νε

Ο1.ιν0Ρ1ι Η

2 εὶσ τὸν ἰε1111: Ρ ] Ἰουβιιν Ρ 3 ὐινηλὸν λίαν 0 4 ἐν αὐτῶι
Εοωτ Ο 5 ὐοατων 1.1/ΟΡΠ 1 συμπεπτωκὸσ καὶ οἰκοδομήσασ Ο; καὶ
οὶκοδομήσασ [οἱκοδομασ 1105] συμπεπτωμένασ [συμπεπτωκυίασ 011] ΕΨΟΡΠ
5 καὶ τοῦ μαλωα ῖε111τ 11 | μαλοα Ο 1 διαιτώιιενοι Ρ 0/7 ῶκοδο-
μήσασ 11 'ῖ ἐν πρώτοισ ἐκεῖσε 11 1 τοῦ παρόντοσ 01111011: νῦν Ρ
8 να-ιαπὴεασ τὶσ αὐτὴν Ο Θ ζὴφῶν ΟΨΡ11 1 τὰ σπήλαια ίὶιἔἱσασὐαι Ο 1
ἰδεῖν 11 10 ό δαβὶδ 11 1 σαοὐλ, φεύνων ιῖΡ 11 ΪΒ 0ν01ο 1
τρόποισ Ρ 1 μοναστὴριον συνεστήσατο 11 12 ἐκείνου ΠΞΡΙΒ ν 1 τοῦ-
ἐκείνου τῆσ 11 1 αύτη-είναι 01101311: νένονεν αὐτή 1? | ΙΕ τι 15 τοῦ
παιδὺς] αὐτοῦ τι 18 ΰεραπευΰῆναι τι 1 παρ” Ρ 11) τοῦ τε Ρ τούτου
δὲ τοῦ 0 1 αὐτὸν ΟΡ: αὐτὸν πολλοὶ 1117011 21 ἀδελφοὶ 0: εὐλαβεῖσ
ἀδελφοὶ 1. ὰδελφοὶ εὐλαβεῖσ 1ἴ0Ριι 22 του σώματοσ 151111: 0 1
αὐτῶν Ο: 151111: 1.ιν0Ριι 1 ζηφαίων ΟΡ11 ζιινέων 12170 23 τῆσ μανίασ
1ιν0Ρ11: τῶν μανιχαίων Ο 1 δεξάμενοι Ο 1 τὸ πρὶν] τῶτῖῖτι 1 διὰ 1ζ.ν0Ρι1:
τὴν τῆσ μανίασ διὰ Ο · 4

Ρ.
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διδασκαλίας της ἀκαὕάοτου αἱρέσεως ἀποστάντες τὸν ταύτης νεννή-
τοοα Πἴάνην ἀνεϋεμάτισαν, τὴν δὲ καὕολικὴν καὶ ἀποστολικὴν πίστιν
ὁιὀαχϋέντες ἐφωτίσΰτησαν.

Πρὸς δὲ τοῖς ἄλλοις χαοίσιιασιν οἶς ἐκέκτητο ὁ ὕεῖος οὕτος Εὐΰύ-
ιιιος, καὶ τοῦτο ἐδέξατο παοὰ του ὕεου ὥστε συναναστοεφόμενον
αὐτὸν ὕηοίοις σαοκοβόοωο τε καὶ ἶοβόλοις μὴ ἀὁικεῖσὕαι. τοῦτο

.σ ~ ν ... __ ~
ὁὲ ιιηῦεὶς ἀπιστείτω των της σἕὶειας νοαφης Ιαυο-τωι εηὁὼς ἀχἐπβως.. .. .ὅτιπεο ϋιεου ἐνοικουντος και ἐπαναπαυοιιένου ἀνὔοώπωι τινὶ πάντα

νο Ε' ~ Ώ 1 1 3 ,_

ὑποτάσσεται αυτωι ωἐ Των Αὅαμ τποιν ἠ παοαβηναι τὴν ἐντολὴν
,.. ιο ο λ ὁ1 1 ,(9 ι >)) × Ά ι ± ι ι ..ι ...

του ΰιεου. συ ιιονον ε τα ηοια, α τ ια και αυτα τα στοιχεια | τωι
Ἱ ~ ~

τοιούτωι υποτάσσεται, και μαοτυοουσίν ιιοι τωι λόνωι οἱ τὴν ὕάλασσαν
1 Φ 2 π ειτεμόῳτες καὶ τον [οοὕανην χαλινωσαντες και τὸν ηλιον στήσαντες

..ι > | × ωκαὶ τὸ πυο εις δοοσον μεταποιησαντες καὶ αλλα ιιυοία τεηάστια
ε 1 ... ς

ἐονασάμενοι. 0 Τθἐιὶϋν |τα τοιαυτα ὕαυματουουήσας ὔεὸς αυτος
__ ν 5 ν κ σ ν

καὶ τωι ὕεοφοηωι Ευιἶυιιιωι ου ιιονον τα αισΰητα, ἀλλὰ καὶ τὰ νοητὰ
„ ζ ~ Ι Ε · -νΘηρία, τα πνευματικα λινω της πονηοιας, υπέταξεν τοιαυτα νάο

εεσω τα ὕεῖα χαοισματα.
Ψ : | Γ 3 Θ®Ο μὲν ουν ιιενας Ϊἶυὕυιιιος βλέπων εαυτὸν πάλιν οχλούμενον υπὸ

μυ ”ἴ | ~ ~ 'Ψ ~ Θ -.ιπολλων (ην ναο ο τοπος πλησιον των κωιιων) ειπεν τωι εαυτου
μαΰητηι Δομετιανωπ ὁευοο, τέκνον, ἐπισκει/ιώμεΰα τὸν ὅσιον

ι 7 1 1 =ὸ 7 ν κ › ςκ ν ι ~ κΘεοκτιστοι και τους α ε ιφους. και εξελὕων απο του Καπαοβαηιχα
| ” 3 ···· τ· _· ~ ‹μοναστηοιου ἠλὕεν εν τωι οινίωι τόπωι ἐν ωι νυν συν ΰεωι ίὁηυται
› Η ι ‹· ___ __ή ἀνία αυτου μονη ως ἀπὸ τοιων σημείων ὁιεστηκότι του τηισμα-

| : ~
καοί0ϋ Θευτυτιστθυ. ηνάπησεν ὁὲ τὸν τόπον τουτον σφόδρα διὰ τὸ

-1 νἔὶ. νἰϋει. ΒΒΘΡΙ1. ἰιτη. Ρ. 420 ¬ 10 ΒΡΕ 8, 12

Ο1·1νΟΡ, Π [νο11 18 8113 Πἰτιτοἰἰοευοἔοη ιιιπ· αιιειιελττοεννοἱεο ιιοϋὶοτϋ]

2 μάμωι ιἴ ἔ8 τὴμ_ἐΦωτίσὕησαν ἘΘΙΠΒ Ο 2 καὶ αποστολι-
κὴν ἰοΙ1Ιἰ› Ο 4 Πῖ ΟΪΠΪΟ Ι ὕεσπέσιοσ Ο 5 ἄτε Ρ ίἱμτε ίο}1Ιϋ Ο
7 τῆσ ἙΘΜΌ Ο | ϋειασ ίοοὶἶ Β) | τῶν-μυστῶν ίοὶτἰτ τι | μυστη-
Θίωμ Ο 8 ἀναπαυομ-ονου επ Ἱανω Ο Θ αὐτῶ ὁποτἀσσεται Ϊανοιση |
παηαβὴ ΕΟΡΠ παηαβηναι αυτον Ψ 10 δὲ Ἐοὶτὶὺ 11 11 ύπο-
τάσσεται τῶ τοιούτω 11 Ι μοι Ο: ἰοἰιἰἰ: Ενοριι | τῶι λόνωι] τοῦτο ιι
12 %α¿ τὸν ἢλιορ ατήσαντεσ καὶ τὸν-χαλινώσαντεσ Ο 18 μεταποἠ-
σαν-Εεσ Χ7 | μυοία ΟΟ: μυοία ΰιεῖα ΕΨΡΠ 14 κατεονασάμενοι ιι | Ζὶ
τοιαῦτα ΟΕΟ:ταυτα νη | όαὐτὸσ ΕΨΡ 18 πνεὐματαθ 1'ῖἐστιρ 18 Μ
Οιλτο Ϊἔ Π 18/ζἱθ ὑπὸ πολλῶν ὀχλούμενον 1/νΟΡιι 20 ἐπισκεῳό.
μεϋα ΟΕΟΡ 21 πεηι καπαοβαοιχὰ Ινῃ 22 εἱσ τὸν ἄνιον τόπον Ο |
σὺν Ϊ.ινΟΡ: ἐν Ο 28/24: τοισμακαοιστου Ο

ΙΓ 18

Ρ. 27
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Ἱεἶναι αὐτὸν ὁ λ λ λ
|

_ | Ν ν αλύμα ωτεοον τε καὶ ἡσυχον ἐν ταυτωι καὶ εῦαεαολϋ ιω
ὅντα καὶ ἔοημον τὸ τηνικαῦτα καὶ ἀδιόδε Ι
τῆι κατὰ νότοι ” |

~¬-·τ2;εΰτ“#

στα Ϊ
7.ι ¿εν

ισὕημαυτον προ ΤΟΌ λὀτ1 σει εοημωι τα|πα τοσαυτα μονα λ ' ~σης της ΰπὸ ” = ” ι ἐστλδὲ ὀ¿0ὀΟ€στηοια ννντων αυτου απ” ”6το| 4 ” | „ εν Τεοματων πολισδεισης εοηιλω·ινυν τωι τοπωι ἐκάυισεν ἐ ' '
3 ~ 3αυτου

Ϊπ
Ι

ν ο | 5 Ούταπ

ι ι ~ απο" ιιν ησυχιαι πολλ ιεν σπη|λαίωι ·ι4 τον ματηι μιἑται ~ ς εμικοωι ἐν ο · η υ τιμιου αντολλ| 5191276 - | ης τοίνυν Θεόκτ λ
μιον αν “λὕ `

3 (_ ~ | 3 Νλ Ι/ψαηἄἶυ Ρ.
, αι νυν εστιν το Εῦύυ·η ο μακαοιτ

ι "κεινιστος ννους τὸν μεΨαλ) η/η εν μετα σπουδῆς ἀσπάσ θ
εἰς τὸν τόπ ” “ ± λῃιν αῖλτοκ ι. αλβδασ αι αὐτὸν και πα Μ ι χίαἐον αυτου κατελδ “ `10 ° ® Θειν. καιπ|δ· ” 3ου κατεδεξατ ` ” ~ ν Ι! συΟ ω¿ -ι-η§ εη; τωι Τθπω ηο πλην οτι κατὰ κυοιακ

Ή | Ϊ 5 |κουσας δ λ νυνὴν τὴν σόναἔλλ' ἄμα ἐπετελο8 Ασπεβετ ” ”έ > # οι ος ο και Πέ ” Ι Άμ ψας Ευδυμ ιο λιλετθοη οτι δια ΖΘΟΉΟΉ η ΕΩ. εοχεταιπ ` > `τε κ ` οος αυτον μετ ὶ ~αι νυναικῶν ` |
Η Φα· Ελ· Θ·

:ι ωλ,τ ανὕέ.)α πολλων Σαθακηωωωκαι παιδιων `σωτ | ' και παοακαλ Ιηοιας. ο δὲ ” ®
§

ι ~ ιόνν.εἰ αὐτὸν εὶπειν αυτωςανιος νε ωι15 εις τὸ · “ ' ο ι πάντας αυτοκατω ονα |
\ Ε μ

ι Ἰ!.λαβὅι παᾶῦ . ·ὺς κατηχλὶσας Η ετοιἐστηοιον καὶ βαπτίσας αῦ ` ”τας επτα ῆμέοας ιι ` " °
° λ υσυι ατοης εμε!/ὶ'ε|μι , Ρ ααι ουτως ανε Ζ > ς εις τον Τοποο δε Πέ > λ ς τεχνιτας ἐποίι ζ
μεχοι του ν”ι

ι ιῦΐουο1βη εχων αυτου > Ἡ τὸντους ενενκα | Ιω |
|

× ο7σεν μεναν λάκκον ὀλστουι σωιζόμενον ἐν τω λ
μανκιπεῖον ` ” . σιυλ'ι κηπωι καὶ ὡικοδό σελ' πλκαι τωι άνίω ζ °20 Ντ ? ' 7?μη , λι νεοοντι επο| |η οι εκκλησιαν ” `

|
ς ιϋλ' ιευ%”ῃ7@ιησεν τοια κελλία λεω869 το μέσον ”λυκοι ` “ των κελλαν Αοαβ' 5' , .ε οτε Ρ'ν 1; Οὔ πίωηῃ %αὶ | παθὀ”%δέλΟΌ μ ηωμό.και επειτα ” “ / ”μενοι ` ·“

τον
της λονικης ποιμνης του λθλσ> τοϋ/αωιαι πλησίον αὐτοῦ. ὁ δὲ λ

ου κατεδεξατο ὁι` ` 1
'Ιλῦτο μεφι έοημος λἶῦδαύμἐος Τ? λα·α Τηνὔχλησιν (πάνυ ὰ 5 | ὶ ”ιιὼι οι αυτια εν τ· > ν 7

εε β ι ιανο ηναπα την λ?σΌ7027τ0ν επιτσ ὁουλεσδε ' ° .ι "αι
Ώ | υ ε7 ειον λένει° ελ λλι μεινατε εν ~ αι

|σ ι ο ωἐ πλλλσωμ 'Μοταυὕα. εστ δ` " 'τηηιων. καὶ '
ν Ολλα-` ιΙι ξ; Ο ΐῦπθ3 _ 3 Ζαααἔας > ” 3

(ΙΌΪ 9 μεταξυ των δω μαυτοις εκκλ ” `0#-€ οικοδο ` ι 5 ετοεψελλἹησιαν και σκ1 ›ι τ νυν τν ιαυτο ημας κιυκιλωὕ επεκκλησιαν ` “νε πυκνότε °' ι ετο_ κ 2 σαηὅπτκαι μειναι ἐκει. καλ ὲπε μαὶΘωθ εως οὕ κατέσ
| Ϊτησεν αῦτοῖς ποεσβυτεθολ

οινοῖω

. 1 ἶ ` .ι, ιε Ρω Τ8 Ο. αὐτὸν εὶυωομαλον είναι ν.

Φ

1ιτουτι . - Οτι α” =.Ρ | .σύ Εεἶναι αὐτὸν ΟΠ] ομαλόν ¬ΤΘ Ρ εν(ἑεηομ 011011' ἐυάξ 7? Ξμον Ϊλ_ ς να Ι ει τεωι ο | δε Ζω Ο |Ι τι2 - ~τι ιι: οι \ νΟτ1Ρτο] τν Ρ | "αὕ Εθωἔι Ϊλιεὁσ Ονο | δὲ ΡΕ ναι τινοιῳ 8 αιεσεεεαιηο · Ο | αυτια]
αῦτσὺσ Ρ 18 -τὰσ-οἱ ἐι 18 πἶοεκάλει ΙΛΪΡΠ παοεκαλθω ον μέαων Ο
18 τοῦ 1λ7ΟΡ= χω 00 Β Ο | Φιυτουσ ἶοἰπἰυ Ο | 17 λακκ ίηκεμ

~ 20 εν μέσω Ο ἘΉ10 μαλἶ”|"®0" "λ
εἰ Ου Ο: ἘΘἈΗ ησιον ν _ 19 πεῖοιν λονικησ ετων ν | τοῦ αν ποίμωηναι ΕΟΠ 27 μῖἶἐἶν λ μὲν ῖειαἰτ Ο Νη

ι ὕε ῃὶ24/26 βοὐλεσϋαι [βουλεσ. Ο 28 α” _υτοισ Ε

-αν
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διακόνους. ἦλδον δὲ καὶ οἱ πρώην βαπτισδέντες καὶ ἕμειναν ἐκεῖ
ααὶ ἄλλοι κατὰ πρόσβασιν ἐρχόμενοι ἐβαπτίζοντο υπ” αὐτοῦ. καὶ
Ούτως πληὕυνομένων αὐτῶν σφόδρα καὶ εἰς διαφόρους παρεμβολὰς
πλατυνομένων ἐπιστείλας ὁ μένας πατὴρ ἡμῶν Εὐὐόμιος τῶι πατρι-

ὅάρχηι Ἱεροσολόμων Ἱουβεναλίωι περὶ χειροτονίας ἐπισκόπου καὶ
ὐποσχομένωι αὐτῶι όιπέστειλεν αὐτῶι Πἐτρον τὸν πατέρα Τερέ-
βωνος ὡς ἱκανώτατον νενονότα ψυχὰς ὁδηνῆσαι πρὸς σωτηρίαν.
καὶ οὕτως ἐν πρώτοις χειροτονείται έν λἶαλαιστίνηι Πέτρος τῶν
Παρεμβολῶν ἐπίσκοπος. καὶ ἦν ἰδεῖν βαρβάρων πλῆθος Σαρα%ῃυῶυ

10 παρανινομένων προς τὸν μέναν Ζἶὐβὐμιον καὶ βαπτιζομένων καὶ [
τὸν ἐπὶ πάντων ϋεὸν προσκυνεῖν διδασκομένων. καὶ ταυτα μὲν περὶ
τῶν Σαρακηνῶν°

αὐτὸς δὲ ὁ μἐνας Εὐὕόμιος οὐκ ἠβοόλετο κοινόβιον τὸν ἑαυ-
τοῦ τόπον συστήσασὕαι, ἀλλ” οὔτε λαόραν· ἀλλ” ὅταν ἢρχοντό τινες

15 πρὸς αὐτὸν βουλόμενοι αποτάξασὐαι, ἐπέμποντο υπ: αὐτοῦ εἰς την
κάτω μονὴν πρὸς τὸν μακαρίτην Θεόκτιστον, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ προσφέρειν
τι βουλόμενοι. ὅτε δὲ ηὐδόκησεν ό βεὸς οἰκισὐνηναι τὸν τόπον αὐτοῦ,
ᾶπέστειλεν έν πρώτοις τρείς ἀδελφοὐς σαρκικοὐς ἐκ μὲν τῆς Καππα-
δοκῶν χώρας δρμωμένους, ἔν δὲ τῆι Συρίαι ἀνατραφέντας καὶ πάσηι

20 συνέσει πνευματικηι διαπρέποντας, Ϊίοσμαν καὶ Χρὐσιππον καὶ
Γαβριἠλιον. οὕστινας οπαρακαλοῦντας αὐτῶι συμμεῖναι οὐ κατεδέξα-

1 το· τρία νὰρ ἦν τα κωλύοντα, ὅ τε πόθος της ἠσυχίας καὶ τὸ
νέον αὐτῶν της ηλικίας καὶ τὸ εὐνουχον εἶναι- ἀπὸ γεννήσεως

\ 7 1 6 νο -‹ \ 5 Ζ Ι Ζ 5 με-τον Γαβριηλιον. και οραι τηι ινυκτι εκεινηιη τινα λεγοντα αυτωι°
25 δέξαι ἀδελφοὐς τούτους, ὅτι ὁ θεὸς ἀπέστειλεν αὐτούς, καὶ μη-

κέτι ἀποστρέψηις τινὰ βέλοντα σωβῆναι. τότε ὁ ιἄνιος δεξά-
μενος αὐτοὺς εἶπεν τῶι μείζονι αὐτῶν Ϊἴοσμᾶι· ῖδοὐ ἐνώ, καὕώς

0Ϊ.|νΟΡ(τι›

1 καὶ1 ίεΙιΙἰ: Ο 2 ἄλλοι] ἄλλοι δὲ πολλοὶ Ο 4 ὲπιστείλασθ : ἀποστείλασ
4 Ϊ.ινΡ ἐπέστειλεν Ο ἀπέστειλεν 11 8 αὐτῶ-πέτρον Ο ; πέτρον αὐτῶ ἀπέστειλεν

ΪΆΪΟΡΠ 7 ὡς ίοιπἰυ Ο | ἰκανὸν Ρ | νἔιονότα ἘΘΙ1! Ε | όδηνῆσαι
ψνχασ 1. Ξ) Σαρακηνῶν ἙΘΙΠΒ Ρ 18 Ιἕ Οῖανθ ΪΖ τι | οὐκ εβού-
λετο Ο 18/14 τὸν ἑαυτοῦ τόπον κοινόβιον [ιν 14 στήσασΰαι ν Ι
‹ὶλλ”1 ἙΘΙΙΜ Ρ ε 15 βουλόμενοι πρὸσ αὐτὸν ]ζιῖἴΟΡο 1θ μακάριον Ο
Α1? οὕν Ρ Ι εὐδόκησεν ἹΪΡ 18 σαρκικοὐσ ἀδελφοὺσ ιἴΡ | -τῆσ μὲν
Ϊ×νοΡΠ 20 καὶι ίσων 1ανΟΡτι | καὶλ Εειιἰτ ξΒῖἴΡ11 21 ναβρίλιον ΕΡ |
σννμεϊναι 1. ςΙιΠ·οΙι Κοττειιϋοτ οτετει· Παππά, συνεῖναι Ο 21/22 κατε.
ὕέχετο Ο 28 αὐτῶν ίοΙτΙτ ῖἴ 28/2-1 τὸν ναβριήλιον ἀπὸ νεννήσεωσ Ο
24 ναβρίλιον Ι..Ρ | τινὰ τη νυκτὶ ἐκεὶνη Ο 26 τοὺς ἀδελφοὺς ΙΛΪΟΡΠ
20/27 ὅεξαμένουσ Ρ ”

1 ι “ Ρε- -- .ιι Δ ς .„.1 κκ Α1 -7 αι κα ιι Ϊ τι ..ι„..Ἑ;.„ιιι„ι.ςι,ε,- κι ν Μ ρ ςηΐἐβω ΨΝε.κ„ τι
Θ Μὐλἑἔεἔἔἶἕἔεἶω Ήλὶ·-”λἶτε*›±ἶἔ·#>.ζι'ξ ι -_ἐ¿ε¬ει ςηεἑκν. εμ -×ιε„ ιι τῷ ρε › κτ 1 ·

τι Ρ τα· τ=-- · ε - .κια αῷαιρρἱεξρἢἔετεἐι Μό α
ετ “εεε ›%=τ·

3 Φαι- κι Μ
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. ; ΕΘΒΘΠ δες Β
ὶ ί :ι « μοι ενετεί ισ = λξλῖθ Ο θεός, πεποί % . Ν Η

3 1 .ου αδελφου μὴ (Μ Ρ Ό α τουτο οὐν φόλαξαὀ ὥστὁ τὸν νεώτεροι
εστιν ὅψω Ό λλχωθλλσαι του κελλί _ Ν Ι ὀῳαἰόν

¬ Ι 7 Ήαικειαν ἐν ) Ον ποοελδειν ουτε αθ Μ

ιιτιτγοιὶοε

λ .¬
¬ ἕ

ι εινδ ¬ “ δοολλι5 πόλεῶ πω /κι 7 λρονιζειν ἐνταῦθα έἔ) ια τον πολεμον 'του ὕο-

Ν ἀπὸ μὲϋ μέχωζεω εκκλλισίαυ 1 Ε Β .ωτα μετα λθόλ'Ολ'τλ?λ'ελ, Μ) ,ά λὰ £ τζε Αντιοχἐω ὁ Χ* τα δε τοντοντ εοιεετο λειιιον νι 1
Α γ 3ωθλ επισκοπω) Άηῃο | θμωμειον, αδελφιδὁν δὲ όντα =[ωά¶„,0υ του

αλλως τ ε” 5 χειας· ἐν αυτ ° · ι ι καὶΡίωὀ ἀφαιρ ις αὁελφοὺς Μελπηφο, -Εἔ€ δε ταῖς-ἦμέραις εδεἔατιὲ
° ε 1 νε ς .ι ι - 5 να·10 202 Γ θ|Ψαντος του μέ > η Όνοδιου ἐκείνου του ἄμα ι

αιανο \ Ψαν Ζἶυϋρ > Ξ ὁ εανι , λὶ- και ἄλ) Ε μιον ανεψιηύς Στέ Οῃιου Αιλθ
Ζωαννηυ π ι °οΌ£ ομοίως Τ - 5 ι ' (Ρ 1 ι ρου,
Κ × θεο-βϋτερον \ θεις εὀϋἔατο ἀπὸ της -Ρο" .5 υριωιά "Ρα έ Ι και Θαλάσσιου ραὶ ›Α , 3 , δὲ μαι
ότι-τα Τοῦ 3 2 μεν τηρ Ζηβε Ὁ ι υ νατολιον, εδεξατο δὲ
λείου ελ] Σκυΰοπόλει σεβ ιῳα ος Οθμώιλευου) πρεσβότεαον' - τού ασ ιου °' ο . σι·

Ιὅ Πέϊοωι ἶως τοὺς ένδεκα δεξι Οωωυ τοϋ οφίου ιωάἐλτωοἔ Βλπ Μ
λϋτισ > - 'Οι εν 7 4 - ε οππανϊὲ Μ αι αυτοις μωωὰ 7 ῃβΐ 02 \επετρεη›ε-μ τωι επισκ | Ψ

τόπ σοσμωι καὶ οὕτως ι ·ε»ιια και κοσμῆσαι την έκκλλλσωξον › - τ ιλ | αρωπ %αὲ 7 \ον τοπον λαύθαη %ατέστ9 σευ κατὰ τον
αυρω, ἔχωω μεθη: 0 .ατελβωυ Ἰουβεμάλ ( > |7 Ζ τὴν

Ζωθεπίσἑο ἔαυτουὶῖασσα ί Ιιος ο αρχιεπισκοπος 8 9 “τα
20 ±- | πθν χρα ττ , ~ Ω ωνα του ΜΙ ά ί ±ι} × τη ιμμςαϋΜ ` ωι μωα ς ν οις, οτ τα το 7 |

\ λιον τον π ε ι Ζων αρῃμαφὁοι „ „ τισμενοντην τηἔ λαβ Θ σβυτεροι ιΐαὶ τῇ ν > ςιτην και τον πεφω Ζεω
υ ε Ρ 9 ε Μ λ = ιιὶνδικτιόι. η Ωαξ εκκληο-ίαη, \ %Μλ?σϋα€ διδάσκαλον ενιὀαω

η μιαυ λ ι ιι πε” % „ | ωι εβδομηι της ἑλλὁε ¦ _
ι τέρωἕ Ξἔἐἔς λθένον. της Ζοηῖἕῖλλ; δευτερον τῆς του μενάλου Ευβν-

25 Δομετιανὸν σηἶ ἑωάωληὶλλ καὶ ΪίὉβ|„αΌθα§ ἐγκαωισϋείσλλς %αὶ πθδσβῖὶ-. Χαι | ὶωνα ὁ 1 > ι τοντω ι Θμνου (3 ι Ε μεν αο ιε -ς -ως ειρϋιπνευιιατι μάλωτα θειχαἶκἕνουε. ο ὀὲ μωαςεἔζὐἔἔἔεἑ ἠυἔλλιάσατο
π __ τ, ε

20 μεηοἔ σον τωι πατριάο Φ ι τόν τε Αβθα
428= <ΕΞ8εὶΠἶοῇ0“ ΧΙ Η ε 1 Ωω

λ ΘΒΘΠΒΜΠ [Αιἔὶτὶἔιλἔἕ Βἰἔ 31. Διιε. 4281 οτεειω ατα ὅκω-ΟΙ|ν¦ Ο [Μ8 2η- 8 Βιε Αιιἔιιευ 429] 429
ο Ζἶὐθύ

μι0ρ], Ρ(Π›

1 ἐνετείλ ιτὴ . ατο μο ΟΕζἶῖἶκκληθσίαν 1. ι 5/8 δα Ζθόνον Ρνο ~ „ ρ λη σίαν]
μελ Ι ἀῦελφω - ομυω,`ὁ , ΡΠ: ταυτα Ο 6 εκκ 7 μ
τεἶιῖλλουσ ν ιιειλἕμ ο1ὐ αὁελφὺν ἰἔἑιωμἶνον ΟΟΙΜ τωὰ καλούμεὶμομ δόμὅλιι Π “ |τιυο Ρ - ·σ

1 ἶξβτ 1. Ι λἱαὥιον Οχξῃο ' · 8/Θ ακακὶόὐ ἴἶὶῇτ ν 10 Ξαἐλελἔἶὶἴβυ ἙΠΪΡ
Ρο 14 βασ λι ομοίουσ · 2 τῆατπτ- Ἱ 18 πω, , ι ισκοι Ο Ρ 11 εε εεειε Ρ 1 τΔ τησαϊον του Ο σἐιριρμα Ον πασ | 14 δέκα Ο 18 %όσμω ῃαντὶ

Ι εὐλ ἙΘΜὉ Ο 21 εκκλησίαν αριωω Ο ὶ ὅντα τὸ Ετ” 1 Ϊ±νΟΡΠ= Μ:π ' . ‹- _ ν 0.)Ε ονιας 1°εΙτ1ι α ἕἑοιἔιἔασ Ἑθἰἴ Ἐιυοασ Ενρ 22 ὲπἶνεμήαεωσ Ολ

Π ΙΜλἴα11εΐαΙ 25- 2'? 29 5 αλλιάυσω1 Ρε :ι 28 τε τεωι ο

μ ὶ

-κκε #Ρ<. ~±±-τι εεε

ἶἕ ι: τ η Ζ. "Ρ"
› . "¬> `\λ--

ξὶὲἦιιἶἶἐ. \ .Δ .ἑα κ ην τ ῃζ Ιὲ ςαἠ

ιΔτιι ααααἐι αινἑι ι- κι τ .ιι ι· .. .ιαἕἐἔνΨ

σε δε Ρομίζω ὶ ι ὶ λαύθαβ ὁὶά ὶῖ 1 ν 7 Ε- 3 # Ρ'3

ι 8 09 κατα τὸ μιινι Μαι - ι - μάτηιι Ρ'
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μιαῖον Πασσαοίωνα καὶ τὸν δεολόνον Ἱτἴσύχιον πεοιβοήτους ὅντας
Ψωστἦοας καὶ πάσὴι διαλάμποντας τῆι οἱκοααένὴι. ἀλλ” ὁ μὲν ἐν
(ἶυλίονε Πασσαοίων μὴπω του ἑπταιιὴνιαίου πλὴοωΰἐντος χοόνου
ανεπαὐσατο °

του δὲ πατοὀς ἡμῶν Ξῦὕυμίοο τὸν ἑαυτοῦ τόπον λαὐοαν συνισταν
αοξαμἐνοο καὶ τῶν μετ” αὐτοῦ δώδεκα ἀδελφῶν ἐν πολλῆι στενώσει
τῶν χοεὶῶν τονχανόντων, .ἐὶομετιανου τὸν ποῶτον χοόνον οἱκονόμον
ὑ7τ> αῦτου ποοβλὴϋέντος, συνέβὴ πληδος Ἰἱομενίων ἀνδρῶν ὡσεὶ
τετοακοσίων τὸν αοιΰμὸιι ἀπὸ τῆς άνίας πόλεως ἐπὶ τὸν Ίοοδάνὴν
κατεοχομένων ἐκκλῖναι ἐκ τὴς ὁδοῦ δεξιὰ καὶ παοανενέσθαι εἰς τὴν
λαύοαν ως ἀπὸ σονι9·ὴ|ιιατος, τῆς ποονοίας, ὡς οἶμαι, τοῦτο οἱκονο-
μούσὴς ποὸς τὸ τὴν αὑτοῦ ἀοετὴν καὶ δεόσδοτον χάριν φανεοωδῆναι.
οὕστινας ἱδὼν ὁ νέοων καλεί τὸν Δΐομετιανὸνὶκαὶ λέγει· παοάϋες τοῖς
ἀνδρώποις τούτοις φανεῖν. δ δὲ λἐνεσ [οὐκ ἔχει τὸ κελλάοιον, τίμιε
πάτεο, ντοὸς τὸ χοοτασδιῆναι δέκα ὅνόματα° πόϋεν οὕν ἔχω δοῦναι
ἄοτους τῶι τοσοὑτωι πλἠδει; ὁ δὲ ὕεῖος Ϊἶὐδύμιος του ποοφὴτικου
χαοίσιιατος ὑπάοχων ἀνάπλεως εἶπεν· ποοεύου, ὡς εἶπόν σοι, ὅτι
τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἄ·νιον° φάνονται καὶ καταλείψοοσὶν. ἀπελθὼν
Οὕν ὁ Δοιιετιανὸς εἰς τὴν μτκοὰν κέλλαν τὴν παοὰ τισὶν καλοομἐνὴν
αοτοδὴκῃῳ, ἔιιϋα ὀλίηια ἔκειντο φωμία, οὐκέτι ἴσχνσεν ἀνοῖξαι τὴν
ὕὐοαν· δεία νὰο εῦλονία τὴν κἐλλαν ἐπλὴηωσεν ἕως ἄνω. καλέσας οὕν
τινἀς τῶν ἀνδοῶν ἕξεοίζωσεν τὴν διύοαν καὶ ἐξεχὐὕὴσαν τὰ ψῶμία
ἔἔω τῆς κέλλὴς. ὁμοίως καὶ ἐπὶ οἴνοο καὶ ελαίου ὴ αὐτὴ ·νέ·νονεν
Θΰλονία. καὶ ἔφαηιον πάντες καὶ ἔχοοτάσδὴσαν, καὶ ἐπὶ τοεϊς μῆνας
οὐκ ἴσχυσαν πηξαι τὴν ὕύοαν του κελλίου. ὥσπεο νὰο τὴν ὕδοίαν
του ᾶλεύοου καὶ τὸν καμψάκὴν του ἐλαίοο ἀναβλύζειν τῆι φιλοξένωι
χἠοαὶ ἐπἐνευσεν ὁ δεὸς διὰ τὴς του ποοφὴτοο φωνῆς, τὸν αὐτὸν δὴ
Τοόπον καὶ τῶι ὕείωι τούτωὶ ηιἐοοντι τῆι ποοὕυαίαι τὴς φιλοξενίας τὴν
Ζῦοὴνίαν της εῦλονίας ἰσόμετοον ἐχαοίσατο. ὁ δὲ Δομετιανὸς δαυμάσας
ἔοοιψεν ἑαυτὸν εἰς τοὺς-πόδας του διδασκάλου συνχώοὴσιν λαβεῖν

18 νἔι. ΠΠ Βοἕ 4, 44 -- 24 ΜΒ 15, 3? -- 25 ἙἙΠ Βεἔ 'ῖ, 14

Οἰιν, Ο [νοτι 29 εἰσόμετοον ε»τι], Ρ(ιι) ς

ἑπασσαοίονα Ο 2 ἀλλὰ μὲν ὁ Ο 8 χοόνυν πληαωυένῖϋϋ Ϊννρολ ν
6 ΪΖ ΟΕ 8/7 στενώσει τῶν χρειων Ο: τῶν σωματικών στενωσει Ε Ρο
7 3 ' ° °° 8 ” Ε Ι τὁνίεὶιὶτ ζβνθιστι Ι παοάθου νροικονομου αυτων ἱινΡι1 1 ουσ
14 κελλάριν ν 18 τῶτ Ἑθωη ΒΥΡΠ Ι υειοσ ΟΠ. οσιοσ Ιλἴη
18 καταλήὴιουσῃι ΡΗ 10 μικθὴν Ψ 22 ἀνδρῶν Ο: ἦ Ι..νΡι1 |
ἐἔεηίσωσε Ρ _ 28 ὁμοὶωσ δὲ Ο ῖἑθ τῆς εὐλονίας Ἐοιπὶο Ρ 80 .ἔοιψεν Ε
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28 Εοιαετι ἀεε 1±1ιι°ο1αγο1ἰοε

ᾶξιῶν ὡς ανδρώπινόν τι παδώνμ' καὶ ὁ γέρων ᾶναστἠσας αὐτὸν λέγει'
τέκνον, ό σπείρων ν εῦλογίαις επ: εῦλογίαις καὶ δερίσει.
τῆς οῦν φιλοξενίας ἕπιλανὕ·ανώμεδα° διὰ ταύτὴς γάρ, ὥ€
φὴσιν δ ἀπόστολος, ἔλαδιον τινὲς ξενίσαντες ᾶγγέλους. καὶ
ϋάρσει γε ὅτι ἐὰν ὺμεϊς τε καὶ οἱ μειλ” ὺμας πάντας τοὺς παραβάλλον-
τας ὺμϊν ξένους τε καὶ ᾶδελφοὺς μετὰ πίστεως δεχόμενοι ὅιξίωε
ὕεραπεόσὴτε οὺ μὴ έ καταλ

Οαυ

, γ ιείπὴι κύριος τὸν τόπον τοῦτον ἀπὸ τοῦ
νῦν καὶ ἕως τοῦ αίῶνος. τῆι γὰρ τοιαύτὴι δυσίαι εῦαρεστεῖται ὁ θεός.

”Απὸ τοῦ είρὴμένου ὕαύματος ὴρξατο εῦλογεῖσδαι λαύρα ἔν τε
είσόδοις καὶ ἔξόδοις καὶ διαφόροις εἴδεσιν. συνεργίαι γὰρ ὕεοῦ πλὴ-
δὺνόντ ” ” ~ων των αδελφων καὶ μέχρις πεντήκοντα φδασάντων καὶ κελ-
λίων αυτ ” ί ὶ | ”οις κτισδεντων και λειτουργιας εν τὴι έκκλὴσίαι ἐπιτελου-
μένὴς ὴναγκάζετο ὁ οἰκονόμος καὶ τὰ πρὸς τὴν χρείαν κτήσασδαί
περιεποιὴσατο δὲ καὶ κτήνὴ πρὸς τὴν τῶν πατέρων ὺπὴρεσίαν. ἦν
δέ τις έν τῆι λαόραι 3%1σιανὸς μὲν τῶι γένει, Αῦξέντιος· δὲ τῆι κλὴσει.
ὅστις παρακαλοόμενος ῦπὁ τοῦ οἱκονόμου τὴν τοῦ κτὴνίτου διακονίαν
λαβεῖν, χρὴσιμώτατος καὶ τὴι διακονίαι πεποιὴμένος νομισὕιείςι
οῦ κατεδέχετο. δ οῦν οίκονόμος μὴ ᾶκουσΰεὶς παρασκευάζει τοὺς
περὶ Ἰωάννὴν καὶ Κυρίωνα τοὺς πρεσβυτέρους παρακαλέσαι τὸν
Αὺξέντιον καταδέξασὕιαι τὴν διακονίαν° αὺτὸς δὲ οὐδὲ τοότ ·

ων παρακαλούντων ἐπείσδὴ. τοῦ 'δὲ σαββάτου ἕπιγενομένου ἀναφέρει Ι ό
οἰκονόμος τῶι μεγάλωι τὰ κατὰ τὸν Αῦξέντιον. πρὸς δν μετασταλέντα
εἶπεν ό μέγας Βὺδὺμιος ῦπάκουσον ὴμῶν, τέκνον, καὶ δέξαι τὴν
διακονίαν. δ δὲ ἀπεκρίνατα οῦ δύναμαι, τίμιε πάτερ· τρία γάρ εἰσιν
τὰ κωλύοντά με ταύτὴν ἐκτελεῖν, πρῶτον μὲν τὸ ἄὴδες τῆς χώρας

ἡ ἄγνοια της έπιχωρίου γλώττὴςς δεύτερον δὲ δ φόβος τὴς πορνείας,ΧΩ ἕ`ω

2 ὶ11Οοι· 9, 8-Β1:1ε1;›τ 13,2 Η

Ο1λἴΟΡ(ι1) 1

1 ὡσ-παθών ἙΘΒἩ: Ο
ἐπιλαὕόμεΰα Ε.

ςἐιο ιολἔ” ΨΟ
Φοἔλ' Εν()Ρῃ Β ἐπιλαθώμεΰα τι

8/4 ταὐτὴσ αρ ταύτὴσ Π] ὡσ φησιν ὁ απόστολοσ
ΕνΟ1›Π: γὰρ ταύτην Ο 5 γε Ο: ίε111τ Ενοριι θ ὴμϊν Ιιιι
'? Ἐαταλείψὴ 11 ἐγκαταλίπὴ τι ὴγκαταλίποι Ρ 8 ταύτῃ Ρ | ὁ Ἑεὶπἰυ ΟΠ
Θ ΪΗ Οἰινο | εῦλἔεῖσὕαι καὶ πλὴδόνεσΰαι ΟΠ 10/11 πλὴΰυνδέντων 11
11 μέχθν ΟΟΡΠ Ι ΖΘ 11 15 τὴν κλὴσιν ἹΪΡ 1θ κτὴνήτου νο κτὴνέ-
Τον Ρ 1? λαβεῖν Ἑε1›1®ο' 17 Ἱ 18 κατεδέξατο Οτι | τοὺς] -τοϋ Ο
11) καλέσαι ν Ζθ/21 τούτων παρακαλουμένων] τούτοισ ΟΠ 21 ἐπὲ.
γινομενου ν ἐπιγινομένου Π γενομένου 1. . 22 τὸν ΐοιπὶτ 11171311 28 επ)
ὰκουσον Ο Ζθ γλώσσησ νθρη
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1 8 Αυκοτιἰιὶοε 2 9
~ |, ~ . Ι . ικετιτριτον δὲ μήποτε διὰ τοιούτου περισπασμου και|μετεἕρἑἱ7ύμΟν μλἔ ευ

/ 1”

ἔσχὺω καδίσαι είς κελλίον καὶ ὴσυχασαι. ο δε μεννω 13 μως 3 λ|\
παθακαλουμω, τὸν Θεὸ, μὴ βχαβῆιιαί σε ὑπ> οϋὀειος τουτων ουσγίἔρ

νε ε ~ . ω
ἄδικος ό ὕεὸς έπιλαδέσθαι τὴς νντανϋιἶνιέ σθἶι μξνλνστα ηῖ] αὑτοῦ
ὅτι διὰ τὸν φόβον αῦτοῦ διακονεῖς τοις δουλοις Θινΐθν λέατέι τλ?~ | Ό1 × > ε ° κυ ιοἐνϊολὴω %α¿ τὴφ παθε αυτου χοῳῃιοωμειιην ισχυν. ακουυοιι ουν του ρ οὐ

- ~ ° ” και
λένοντοε οὺ% ἠλΰον ὀνα%ολ"?"9λ?ωαι® δλλια ὁω%ωὶ37σ(ὶω= ντόε1 ι = · πε ›α
πωω Τὸ θέλημα τὸ ἐμοψλ αλλα Το θηλημιἶ; :£ο;υΑ=ξἴεἔνἴ7ιο§ οὐχ. 1)με πατρ ός. τούτων ὰπάντων λεχβεντων 67% νἶιθω' "Ἐἰὕ | ως λέν".

5 Ί) ίυὺπὴκουσεν. τότε έμβῳμνισαίλελοἔ Ο πθαδζτατοἑ σωΐἑβουλεύσα
.σ 3· Ε | (Ϊ 5 _ὴμεις μέν, ω τέκνον, όπερ νοιιιζοιωελ' Ισυμφἶθἶῃϊς 0° „ ϋι

μεν· σὺ δὲ έπιμένων τῆι ὰπειδείαι ἢὁλ? ὁψλίλ Ής Ο -ῃλἔ παθαωης μισ ἔκ]- τ θεὶ ἔπεσεν επιπαεαντίνα ονν ὁ Ανξένῃοἔ Τθἔνω" ὁ®""”””ωι ιῖτυσχεὶ .ιςνενεν εκει· 1 × ι | παρεκα ουν τοτὴν γην. καὶ οἱ μεν παροντεἐ πατεθες , 1 . -ς ι,~>`”οδ`αλωνυωνεετεε ε εε νέεων ειπεν ννὸε αννννε °ν°' "" τωἴ φι μ ι μ
° ·> ί ' ”λ< ν° ἀντιλονίαἔ ενενθεν πας χα-0 δειος πεπλὴρωται λογ0£ Ο ενω , , ι αῦτῶ,
κό · ” δὲ κό ιο€ ἄνΰίελον ἀιιελενιμολα επὀπεμψει ι -

5 Ο λ ” 9 ” ` τῶν πατέοων δυσωπὴϋεὶἔ 6 συμπαΰὶεστατοςκαι π ειον υπο , ι = × ~- ι ιι Ἡ και σ α ισας αυτον τωι
νέοων κρατὴσαε αὑτὸν τὴ€ χειοοε ηνειρε τότε ἑνἕωῦἑέμτὀος πθοσπε-
σημείωι τοῦ στανρον απεκατεστιισεν ννιη. λθόωτων %αΖ εῦχὴφ ὑπὲθ
σὼν παρεκάλει λαβεῖν σὺγγνωμὴν των παρερ θ Ε \ ς εῦπεϋ

3 ι τ 7 ί ὶ λέ ει αὺτῶι ο αγιθἐὶ Ο μελ' τηἔασφαλειας των μελ τοντων. κα 'Ρ χ . ι Ν ι ,. · δὲ
ν : ν ί 5 δ ὑπαμοηηί Όπεη ΰλλσίιαλ η

ΰείαἔ μνσὕὸἔ μεὶ'ας> επεβπεθ θελω Ο εδς ι 1 “ ι`ν ὺπὲα αὺτοῦι ι σα ενπαΘακοὴ ΰάνατον κατεργαζεταἔ 3 |και νἔὁἔἔαἕο τὴζί Ἐιακοφίαν μετὰ
ὴῦλόγὴσεν αῦτον. και ουτωἐ Ο Όξεφτως, .

¬α α καὶ π οΰυ ιΘι€- _ - ~
χ ἔοςεεβεεθιτιόὶετετ ε ειειιωοκὴι 6 ἐν την λανεν Μ παλαἐοδ. × 1 ° 1 ' ὀο ίκοντα σχε Ον
Σουκα ταῖς κατὰ δεὸν ἀρετοιιι; ὀναλαιωπωλ' "Ο" επι εβ μη

οωἔῖ ει

- --1”{ἰΡ ν1'7,11··-8 ΗΘΜ. 6, 10 __ 7 Με 20, 28 -- 8 1ο1ι 5, 30 το
28 1 Βοἕ 15, 22

Ο1ζι1ἴΟΡ(η) ”
.. - ΕΡΠ -τοῦτοιοῦ 17 Ι πειρασ-1 εε οι τι υιον νεων Π 1 τον ννυῖν 1 ε 4 ειε τὴι

μοῦ Ον Ι καὶ νετεω9νσμ°ϋ Ἐ®111λ.Τ“ὶἰἔ› ·2έλχὰσω ΙΝ(ὶιΡΙὶε εινιιίιἶ τεωτ ν'αὐτοῦ ἐντολὴν καὶ Ρ 6/0 αυτου "την 01 1ἔ ὅ 8, Ο 14 παδ οἱ
0 τούτ δ¬ ν 10 πραοτατοσ 1)Ι1 Ψ _ , ιων ε 2 ι ¬ νο
παθόντεσ ν-Ρ 15 ό® Ἑοὶπὶΐι 1ι 17 ὀλθημἔηλα-ν Ι επι πεμπα Ρί ν
ὲκπέ πει ί 11 18 πλενω Ο 18 αυτου 1” | κατασφθαἴ σλισ
εο/ετ ν οοῃιεεωε ΙΝΡ _· ® ,Θ “_ “ 1 ιἶ
28 ὑπὲΖΘἕῖ:ΖΣΖῖωἑπα%ωὴ„ τς 28 χαοασ ινεναλνισ Ο 27 ω ΘΕΟ Π
Τ?? παλαιοι τοῦ Ρο

μ Π πεμπ" <›1 °πὲ ίο1ι1ὶ: Ο 02/08 ευῦιασ 11'
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3Ο Εειτιεπ ἀεε Βατιτδτιττἱοε

λξθόὶλοϋἦἐν αὐτηι τῇν δαύθαν τΟἶ€ μοναχικοῖς κατορδιώμασι διαπρέφαειι
απξπϋιἔαμενος εν τὴι νεότὴτι ἐν τῶι κοινοβίωι τοῦ μεγάλου Εύδυμίυν
Ζε" τοις Θκεινου διαδόχοις ἐπὶ πολὺν χρόνον συναναστραφεὶς καὶ πᾶσαν
τὴν τοῦ μεγάλου Εύὅυμίου διαγωγήν τε καὶ πολιτείαν μαδὼν |

-ν 35 ακριβως τα πλειστα των τ ιδε ” ν ~
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| | 9 _ 77 τὴι συγγραφὴι ἐμφερομένων διὴγὴσεων
παρεδωκεν μοι, εν οἰς καὶ τοῦτό μοι διὴγὴσατο ὅτι δύο ὰδελφοὶ τἦε'
7 ν ι Ἱ |ταυρας δίαρων καιίἔλὴματιος καλούμενοι ἑτοιμασδέντες ἐκ συμφώνου
ᾶσλλμφώνωέ έβούλοντο τῆι νυκτὶ τῆς λαύρας ύποχωρῆσαι χωρὶς τἦ€
τοῦ ὰγίου παραδέσεως. ὴσυχάζοντι δὲ αύτῶι ἀπεκαλύφδὴ τὰ κατ:

3 | Φ ι ι Ι γ ι : _ : κ κ 9αντθϋἔ ϋωρα γαρ τον διαβολον χαλινον αυτοις εμβαλλοντα και 8ι€
παγίδα αύτοὺς ἕλκοντα δανατὴφόρον. καὶ παραυτίκα-τούτ0ν£ ιωετψ
στειλἀμενος ένουδέτει πολλὰ περὶ ύπομονἦς διεξερχόμενος καὶ πείδων
αύτοὺς ὅτι πανταχοῦ ασφαλείας χρείαημετὰ τῆς τοῦ δεοῦ βοὴὅείαςι
ὅποο ηἄιι ἐσμἐν· καὶ γὰρ δ ”%1δὰμ ἐν παραδείσωι ῶν παρέβὴ τὴν έντο-
λὴν τοῦ δεοῦ, ό δὲ Ίὼβ ταύτὴν ἔφύλαξεν έν τῆι κοπρίαι καδὴμενος-
καὶ ταῦτα δὲ τῆι νουὅεσίαι προσετίδει λέγων ὅτι ού δεί ὴμας τοὺἐ
πονὴροὺς παραδέχεσδαι λογισμοὺς λύπὴν ὴμϊν μίσος πρὸς τὸν
τόπον ἐν ὥι ἐσμέν, καὶ πρὸς τοὺς συνοικοῦντας κατὰ τὸ λελὴδδιῖ
ὲμβάλλοντας ἢ ἀκὴδίαν ύποσπείροντας τὴν πρὸς ἑτέρους τό-
πους μετάβασιν ὺποτιδεμένους, ἀλλὰ χρὴ ὴμας κατὰ πασαν ὥραν
γήφεῃι καὶ ταῖς μεδοδείαις τῶν δαιμόνων τὸν νοῦν έφιστάνεῃι, 2-μα μὴ
ὁιὰ τῆς μεταβάσεως ὁ κανὼν ὴμῶν διαλυδὴι· φυτδν γὰρ συνεχῶε”
μετοιφυτευόμενον ού δύναται καρποφορῆσαι· ὁμοίως καὶ μο|ναχο£
ού Μωποφορεῖ μεταβαίνων ἀπὸ τόπου εἰς τόπον. ἐὰν ούν δοκιμάσὴι
τις καλδν ποιῆσαι ἔν ῶι τόπωι εστίν, καὶ μὴ ὶσχύσὴι, μὴ νομίσὴι
“ὅτι ἀλλαχοῦ δύναται κατορδῶσαι αὺτό· οὺ γ ' | ” λ
μενος, ἀλλ” δ τρόπος της προαιρέσεως. βεβαίωσιν δὲ τῶν
Εηρημέρων ᾶκούσατε τινῶν γερόντων Αἰγυπτίων διήγὴμα, ὅπεθ
ἐμοὶ διὴγὴσαντο, ὅτι ἀδελφὸς ἐκάδνὴτο είς κοινόβιον ἐν Αὶγύπτωι

ὲὶ'Β νατη”

ο τοπος ο ζὴτου-

Ο1ινΟΡ(τι)

(3 παραδἐδωκέν ΪΠΪΟΡ Ι διὴγήσατο λέγων ΟΠ 8 ἀσυμφώνωσ ΟΡ:
ᾶσυμφανῶσ 111? ἴε11Ιίι Οη | ἐβουλεύοντο Οτι Θ ἕπεκαλύφδὴ Ρ 10 Θ"-
ιιειινιε νΡ 14 ε εειειτ νΡ | εεεμ μεν νΡ 10 προσετίνν Τ=
18 πρὸς ΓΘΙΠΒ Ο | οἰκοῦντας Ο ἐνοικοῦντασ 11 | λεληΰὼσ Ειἶ
10 ἔπισπείροντασ Εντι ύποσπείρανταση 21 μεδοδίαισ 911νς)Ρι1 28 δε
καὶ νΟΡ | ύ μοναχὸσ 1. 24 τόπων [τόπρυ τι] εισ τ0π0ν0'|νΟΠ ὶ
ὕοκιμάσει Ε δοκιμάζὴ Ρ 25 ἴυχὐσει ΕΡ νσΖ®ε^ Π | '®0ὶ·"7¶εν ΕΟ
20 αλαχοῦ Ο | τόποσ Ο: τόποσ ἐστὶν ζβνΟΡ11 δε ηβἶβανωσνν' Ρ
29 μο, ΕΧΖΡ | οι-ηγήσοτο Ο ἀδελφόσ τις Ρ | εν αιγυπτω ΟΟΙ1
σὶγύπτου 111/*Ρ
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καὶ συνεχως ἐκινεῖτο είς ὀργὴν. καὶ ᾶκὴδιάσας ἐξὴλδεν του κοινοβίου
καὶ ἔμεινεν είς τόπον καδὐ ἑαυτὸν λογιζόμενος ὅτι ἐγ τῶχ μὴ ἔχεῃι
πρός τινά τι καὶ ὴσυχάζειν παύσεται απ” αὐτοῦ τὸ πάδος τὴς ὀργης.
ἐν μιαι δὲ τῶν ὴμερῶν γεμίσαντος αὐτοῦ τὸ βαυκάλιον ύδατος καὶ
δέντος αὐτὸ χαμαὶ ἐστράφὴ· εἶτα δεύτερον καὶ τρίτον γεμιοδ-ὲν πάλιν
ἐστράφὴ. δ δὲ ἀδελφὸς ἐμπαιχὅεὶς ὐπδ τοῦ δαίμονας ἐδυμώδὴ κατὰ
τοῦ βαυκαλίου καὶ τούτου δραἔάμεγος ἔρχασει αὐτό, τοὐτω ὀὲ
λεχδέντος τοῦ λόγου ό [ἴλὴμάτιος ἀπὸ πειρασμοϋ -τινος οαταγιχου
ἐγέλασεν. ὁ δὲ γέρων προσχὼν αὐτῶι ἰταμῶς λέγει· ἐνεπαίχδὴς ύπδ
τοῦ δαίμονος, ἀδελφέ° ᾶφρόνως καὶ απαιδεύτως ἐκινήδὴς· είς κλαυδ-
μὸν ἐκλὴδιὴς, καὶ γελαιε. οὐκ ὴκουσας τοῦ κυρίου τοὺς μὲν γελῶντας
ταλανίζοντος, τοὺς δὲ %λοίίΟνΤοι€ ινοϋυοιοίζοντος; γίνωσκε τοίνυν ὅτι
ἀφροσύνὴ ἐστὶν ὶ μοναχῶι λαλεϊν τι ἢ κινεῖσδαι παρὰ τὸ πρέπον ὴ
παρρὴσιάζεσίὶαι. τὴν παρρὴσίαν γὰρ χαλεπωτέραν εἶναι καὶ γεννή-
τριαρ πάντων τῶν παδῶν οί πατέρες ὁρίζονται. καὶ δ μὲν άγιος ταῦτα
εὶπὼν καὶ τὸν ίίλὴμάτιον ὰποστραφεὶς εἰς τὸ ἐνδότερον αὐτοῦ εὶσῆλδεν
ιιολλίον· ὁ δὲ ίἔλὴμάτιος παραυτὰ πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον τρόμωι καὶ
φρίκὴι συνείχετο. καὶ ὁ Δομετιανδς δαυμάσας τοῦ ἀγίου πατρδς τὴν
πρέπουσαν πραότὴτα καὶ τὴν καδήκουσαν στυφότὴτα, συνάξας τινὰς
των τιμίων πατέρων είσὴγαγεν σὺν τῶι Μάρωνι παρακαλοῦντας
ύπὲρ τοῦ ίἔλὴματίου. δ δὲ μέγας ταῖς τῶν πατέρων παρακλήσεσιν
εϊξαρ ἐξηλδεν καὶ τοῦτον ἀνέστὴσεν κείαενον καὶ τῆι τοῦ σταυροῦ
σφραγϊδι τὴν τε φρίκὴν ἔδραυσεν καὶ τὸν βρυγμδν ἔπαυσεν τῶν ὀδόντων
καὶ ύγιη αὐτὸν ὰποκαταστὴσας απένειμεν καὶ τὴι φυχῆι τὴν ῖατρείαν
λέγων° πρόσεχε σεαυτῶι ὰκριβῶς τοῦ λοιποῦ καὶ μὴ καταφρόνει
ηιείωο λογίων καὶ διδασκαλίας πατέρων καὶ γενοῦ ὅλος ὀφδαλμός,
καδάπερ ἐπὶ τῶν χερουβὶμ ὴκούσαμεν. ούτως γὰρ εἶναι όφείλει ὁ

11 1,0 6, 25. 21 -- 2? Οοο 3, 24

Ο11νί]Ρ(ο)

2 εὶσ τόπον Ἑοὶτἰϋ Ο Β τι 161111: 1.λἴΟΡη 5 αὐτοῦ ΕΟ | γεμισδὲν
1`θ111τ Ο (ἰ ἐνπαιχδεὶσ Ο | δαίμονοσ τῆσ δργῆσ Ο αὐτοῦ δαίμονοσ ΟΠ
8/10 αφρόνωσ ύπὸ-αδελφέ 1713 10 κινὴδεῖσ εἰσ γέλωτα Ο [ εὶσ Οοο:
πρὸσ ΖΒΏΡ 11 ἐκλίδὴσ 17 γελοῦντασ Ο 12 ὡσ Ϊαἶἴρ 14 γαρ
παθθησίαρ ΕΏΟΡΠ Ι χαλεπωτάτὴν ἹΪΡ 15 κακῶν Ο 10 ἑαυτοῦ ΕΟΠ
17 παθαω-[κα ΟΠ 20 παν ΟΡ: παρόντων Οτι παρόντων πρων Ε «ἦν Ψ
28 σφθαφῖηι Εθωι, Χ? | ἔδραυσεν ΟΣΟ: ἐδεράπευσεν 1ἴΡῃ | τον βρογμὸν
τῶν δδόντων ἔπαυσεν Ο τῶν όδόντων ἕπαυσε τὸν βρυγμὸν Ρ 25 λοιπὸν
ὰκριβῶσ τοῦ λοιποῦ 11 ακριβῶσ] ἀδελφὲ Ο ἴο111ί: 11 213 αγίων των Ο |
γίνου ΨΡ | ὅλωσ Ρ 2? περὶ 1..Οο Ι όφείλει εἶναι νΡο

Ρ. 89
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32 Εοβοο ἀοε Ειιἰιὶι

ι
μοναχός, πάντοδεν ἑαυτὸν περισκοπῶν, καὶ ἀκοίμητον ἔνςενλὶ Ἐθἔἶ
τὴν ἑαυτοῦ φυλακὴν τὴς ψυχῆς τὸ ὅμμα ὡς ἐν μέοωι παΰίὶὀωὅ ιι-
δεύων ὰεί. καὶ ταῖς τοιαύταις διδασκαλίαις ἐπιπλήξας νυαὶ λίουϋετη
σας αὐτὸν καὶ τοὺ λ 1 ί Η

/

ς ιοιπους στηριξας καὶ 1 τῶι ύποδείγμοιτν Ψοβησας5 ὰπέλυσεν ἐν είρὴνηι.

2

Τῶι πεντηκοστῶι τετάρτωι τὴς τοῦ μεγάλου Βὐδυμίου ὴλικίνἶΐλίθἔ·
νωι γέγονεν ὴ ἐν Ἑὶφέσωι πρώτη οὶκουμενικὴ σύνοδος. τοτε ιδη νἔύ-
διος εκείνος δ ανωτέρω μνημονευϋεὶς τίμιος ἀνὴρ νπάολξυλ' λέω πθἶσ σῃ,
τερος της κατὰ Μελιτηνὴν ἀγίας ἕκκλνισίας ἐλὕὼλ' εέἔ πθοσβἴυωί 6-

10 τῶν οῖγίων τόπων παρεγένετο είς τὴν δαὐοαλὶ ἀσπάοζασἕδαϊμεμ ιεῖωί
δυμῶν τόν μέγαν Ζἰὐδύμιον, ,άμα δὲ έχων τρείς ανονινιονςἔν ἶλβ λξχω τἐ
Στέφανόν τε καὶ Άνδρέαν καὶ Γαιανόν. ἀσπασάμενος Οὺλ' τολί λίεθον υ
διηγήσατο αὐτῶι τὰ κατὰ τὴν ἀσεβεστάτην αἴρεσιν ίνεστοριου του
κατὰ συγχώρησιν δεοῦ ἐπὐ ὀλίγον .αοατήσανΐοἔ 7ίθό®Ολ' Τἶλ) ὕθἶμθυ

15 Ζζωιιστααταιοαπόλοως καὶ τὴν οἱκουμένην ταῖς κακοδιδασκαλιαις ἔυἕἶ
ὁιαταραξαγ-ως· ὲξηγεῖτο δὲ αὐτῶι καὶ περὶ τοῦ ζήλου καιτης 02 77:
πίστεως Κυρίλλου τοῦ αρχιεπισκόπου ”%1λεξανδρειας και %1#ῖα%ἑ0
ὲπιαρόπο-Ο Λαολιτηνῆς καὶ ὅτι μέλλει κατὰ τοῦ Νεστορίου συνο ος
οίκουμενικὴ γίνιεσὕαι ἐν Ἰὅφέσωι. ἐχάρη δὲ ὁ ἄγιος ἀ%Ο'ΙἰΟ'α§ επεἔη

20 =,4%α%ί0Ό Τοῦ τθόπωι -"ρα ἐν τῆι νεότητι ὰναδρέι/ιαντος αὐτον. Ο/#81
οὕς μαχαθίτης Σωιόὁιος συνταξάμενος αὐτῶι καὶ λαβὼν ἐκ τἦςκδαλὴβαἔ
Στέφωιον τον ἑαυτοῦ ὰνεφιὸν ἀνῆλδεν είς τὴν άγίαν πόλιν και πεηιΐλἶλ
τὰν ὰρχιεπίσκοπον χειροτονῆὶσαι αὐτόν° ὅστις ἀρχιεπίσκοπος Οευτομ
τε τὸν Στέφανον καὶ Ϊίοσμαν τὸν Καππαδόκην διακόνους ἐποιὴσεβ

25 της αγίας ”Αναστάσεως. τῶν δὲ ἐπισκόπων ἐν τῆι συνόδωι αδροιζο-

55 54. 11ο1›οτιεηα111· = Δος. 430 Με Ααἕ. 431. Βἰο οτουο οΡ11οεἰ8οὶΙΘ
Βγοοεὶο ννοτἀο 19. Νον. 430 ατα” Ρἢοαεἱεοο ['7. δαοἰ] 431 νοτι Τὶιθοαο”
εἰυε 11. οἰτιὶοοτιιῖοτι; ὰἰο οτεοο θἰττιιοα 0108 1‹γτὶ11ἰεο1τ ροεἰοοτοα Τωὶει
ἰτι αει· Νοεϋοτὶυε αἰσαοεοτττ ντιιτἀο, νται· απο 22. δυοὶ 431. νρΙ. ὰἰο ΠΠ
Ιοἀοκ Αοἰε. Οοηο. 1 1, 8 Ρ. '7. 9 ααῖαεἱιιὶπβοιι ΒΒΘΠ

εο.Οἰινθῃιο)

γοοἰοε

1 αὐτὸν Οτι 2 τὸ τῆσ φυχησ Ενθῃο 2/8 διαβαίνων Ο 6 -Κ
Οὶἰινο Ϊἶἔ 11 8 ἐκείνος ῖο111ἰ: Ο | ἀνότερον Ο 8/2 πρεσβύτὴο' νΡ
8 τῆσ ίε1τ1ὺ 17 1 μελιτινὴν Οῖονο | άγιωτατησ 1. 11 καὶ ἔχων 11.011 ἔχω"
Ζαὶ νΡ 12 νυν 0011: δὲ 1ινΡ 14 χρόνον τοῦ ϋρόνου [τὸν δρόνον τι] κοα-
τἠσαντοσ 1..νΡ1ι χρόνον κρατήσαντοσ τοῦ ϋρόνου Ο 15 αὐτοῦ 151111: ΕΪΪΟΡΠ
17 ὰκακίου τοῦ 1.0 18 μελιτινῆσ Ο1.νΟ | κατ” αὐτοῦ [αὐτοῦ τοῦ Π]
νεστορίου 1.11 κατλ αὐτοῦ ν 11) γενέσθαι ΕΡ | ὅγιοσ εὐδύμιοσ Ο
28 χεὶΘ0Τ0νῆσαι`ᾶρχιεπίσκοπος 151111: Ο 24 τὸν1 1`ε1·ι1ϋ Ρ 24/25 ἐποί-
ησεν τῆσ αγίασ Ο; τηο ὰγίαο ὲχειροτόνησεν 1.νΡη τῆσ άγίασ χειροτονησαι

ν· ίὶ
"ΡΑ ×Ξ

ιελ
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μένων, μελλόντων καὶ τῶν-ίἶαλαιστινῶν μετὰ τοῦ ,ἑαυτῶν ἐξιέναι
αρχιεπισκόπου, ἐνετείλατο δ· μέγας Ζἶὐδύμιος Πέτρωι- τῶι ί τῶν
Σαρακηνῶν ἐπισκόπωι ὰπιόντι είς τὴν σύνοδον κατὰ πάντα τρόπον
ἀκολουδῆσαι ίίυρίλλωι τε τῶι οῖρχιεπισκόπωι Ἰὶλεξανδρείας καὶ

5 =ἐ1κακίωι τῶι ἐπισκόπωι ίὶάελιτηνῆς ὀρδοδόξοις οὐσιν καὶ κατὰ τῆς
αοεβείαρ ανωνιζομένοις. τῆς τοίνυν συνόδου ἐν Ἱἶφέσωι συνα-
δροισδείσης καὶ Νεστορίου τοῦ δυσσεβοῦς ύπ” αὐτῆς καταβληδέντος
Πέτρος δ τῶν Σαρακηνῶν ἐπίσκοπος ἐλδὼν είς τὴν λαύραν πάντα
τὰ ἐν τῆι συνόδωι συμβάντα καδεξῆς τῶι μεγάλωι διηγὴσατο Εὐ-

1Ο δυμίωι. ὅστις τὰ ύπδ τῶν ”%1νατολικῶν γεγονότα μαδὼν ἐλυπὴ-
δη σφόδρα περὶ -“Ιωάννου τοῦ ἀρχιεπισκόπου ”%1ντιοχείας όρδιοδόξου
ὅντος καὶ τοῖς Νεστορίου ὐπερμαχοῦσι συναπαχδέντος, Δόμνας δὲ
ὁ διάκονος λυπηδεὶς κατὰ διάνοιαν διὰ τὸν ἑαυτοῦ δεῖον παρεκάλει
ὰπολυδῆναι έως ”%1ντιοχείας ἐπὶ διορδώσει τοῦ ἑαυτοῦ δείου. ό δὲ

15 μέγας Εὐδύμιος οὐ συνεῖδεν ὰπολῦσαι αὐτὸν λέγων· μηδαμοῦ ἀπέλδηις,
τέκνον, ὅτι οὐ συμφέρει σοι. ούτε γὰρ ὁ δεῖός σου τῆς παρουσίας
σου χρἠτζει· εί γὰρ καὶ πρὸς ὀλίγον τοῖς πονηροῖς | συναπήχδη,
ᾶχχῇ ὁ' θεὸς τὴν αὐτοῦ γινώσκων όρδότητα οὐ συγχωρεῖ αὐτὸν ἀπο-
χέσῖηιαω ἀλλὰ μωωὸν ὕστερον -τοῦ μέρους τῶν σωιζομένων αὐτὸν

20 ὰναδείκνυσι. καὶ σὺ τοίνυν, τέκνον 1 ὁπομεωλὶἔ ἐλ' ὥν τόπων ὲκλλλ·
79779, %α¿ μὴ ἐνηώαηις τοῖς άποστῆσαί σε τῆς ἐρὴμου βαυλομένοις
λογισμοῖς, προκόφαι έχεις καὶ δοἔοισῖληναν λέαἶα λ9'εΟῖ'.| εν 25 ῇἶωου
παΩα%Ούὀ8¿§='-τὴν μὲν τοῦ δείου σου προεδριαν διαδεξηι, ταυτην
ὁὲ .ὑπὸ π¿„„7θῶ¶, ἀνιηιθώπων αφαιρεδὴσηι τούτοις πρότερον ἀκουσίως

25 συναπαχδείς. καὶ ταῦτα ίλὲλὶ 6 ἐλ) αὶίίοὶἔ Εῦΰύίΐωἔ. ὁ δὲ ἔὶόίωοἔ Τηἔ
Τοῦ ἀαγίου πατρός ἐντολῆς παρακούσαςμταραδηεσεως χωρις απῆλδεν
είς °Αν-αόχειαν ειαὶ πάντα -να τῆς προρρησεως ἑπαδιεν, ὐστερον μέντοι
ἐ],×¿9-ὼν πρὸς τὸν ιγέρογτα γχετεανόησειὶ. ἀ@χίΕὰ'ῖίΟ”%Ο7ΖΟς` 3]-Οιὶβατιά-

χως Στέφανου μὲν τὸν ίὶίελιτηνδν ἐπίσκοπον ὐίαμνίας έχειροτόνησεν,
80 ίίοσμαν δὲ τον Καπνταὁόκην χειροτονὴσας πρεσβυτερον σταυροφύ-

λακα πεπο ίηκεν. Ἀ

ο αν 92 -›

νΟ1ονΟΡ(ο)

2 Τῶν Εθως Ο 5 Μελιτηνῆς ἐπισκόπῳ Ρ μελιτινῆσ Οῖανθιυ Β/7 οἱ-
δροιαδιείαηα νο 7 ὰσεβοῦσ Ο | καταβληδεντοσ Οοο: καδαιρεδεντοσ 1ινΡ
Θ ἐν-συνόδωι 151111: Ο11 11 ἐπνσκόποὺ -1-·νΡ 12 ὑπεθμάχωσ ν
14 αὐτοῦ Ο 10/17 ούτε-σου [Εο1ι1τ 2] χρηζει ΟΟ11:|1”ο111τ ζβνῃ 17 εὶ
γαρ νὀαὶ 0011: ,ίὰν γὰρ 1,\7Ρ | συνηπηχδη ῖασυνυπειχδη Ο ανννπάχαη Ρ
21 ἐνοόσησ ιν | αποστῇναί Ρ 28 παρακουσησ 11νΟΡ11 | δέξη Οο Ι
ταύτησ νΡΠ ρα μὲν ςθῃῃ; Ο Ι μελιτινὸν Ο1ονΟ ” Βθ τὲ ,ντα ν

Ἰἕ. ιι. Π. 40, 2: Ξοὶικνιιτὶτ 3
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34 Ιιοιοοη ἀοε ]Βι1ἱ:Ι1γι1πἰοε

Τούτου τοῦ μενάλου Ξῦΰυμίου οἱ ὁιάὅοχοι οἱ και συναναστοαφέψτεἔ
αῦτωι χοόνον ἱκανὸν ὅιὴνοῦντο τῶι ταῦτά μοι ὅιὴνὴσαμένωι ᾶββἶω
Ιἶυοιακῶι λἐνοντες ὅτι οῦ κατελαβόμεΰα αῦτὀν ἐσΰιίοντα συντυνχψ
νοντά τινι χωοὶς μενάλὴς ὰνάνκὴς παοεκτὸς σαββάτου και | κυηια%η§;
οὐκ οἴὁαμεν αῦτὸν ποτὲ καΰευὀήσαντα ἐπὶ τὸ πλευοὸν αὐτοῦ, άλλα
ποτὲ μὲν καὕὴμενον τοῦ ῦπνου μικοὸν ᾶοπάζοντα, ποτὲ δὲ σχοινὅωι
κοεμάμενον ἐν νωνίαι της στἐνὴς τοῦ κελλίου κοατοῦντα ταῖς δυσὶ
χεοσὶν ὀλίνον τοῦ ὅτινου μεταλαμβάνοντα ὅιὰ τὴν βίαν τῆς φΰ0°Θω§›

| Ν Ἱ

ἶσωέ τὸ Του μενάλου Ἰέἰοσενίου ηὴτὸν ἐπιλἐνοντα τὸ ὁεῦοο κα%ε
ὁοῦλε. ὀιεβεβαιοῦντο νὰο και τοῦτο ὅτι τὰ κατ> αῦτὸν τὸν ιιέηιαα'
Άοσένιον τὸν πατοικῶι τοόπωι ἀναΰοέφαντά τε καὶ παιὁανωνήσαντα
Ἄοκάὁιον και εΟνώοιον τοὺς βασιλεῖ; καὶ διὰ τοῦτο ετατέοα αῦτῶν
ὑπὸ τῶν ᾶνίων πατέοων ὀνομασΰέντα και ἐν -τῆι κατ”%1ῖηιυτιτον
ἔοὴμωι κατὰ τὸν αῦτὸν χοόνον ταῖς ἀοεταϊς ἀπαστοοισττοντα ὴὅέωέ
3' Η ζ : ι \ -- Ἡ _ _ηχονἶυ Ο ιιὀναε Ενΰνιιιοε τταοα των ἐξ Αἐνοπτου ὁιοφόοως παρα
βαλλοντων αυτῶι τιμιων πατερων ὁιεξεοχομἐνωτ τὰ€ ἐκείτοιτ πολιτειας
καὶ αῦτὸς ἀκούων πασαν σπουὁὴν ἐποιεϊτο τούτου μιμεϊσὕαι τὰἐ
οῖοετὰς τήν τε ὴσυχίαν αῦτοῦ και σιωτιτὴν και ταπεινοφοοσύνὴνι Τὸ
τοῦ ἐνὁυματος εῦτελὲς και τὴν τῶν βοωμάτων ὰστοχὴν και τὴν εἰς
πάντα καοτεοίαν, τὸ ἑαυτωι ποοσέχειν κατὰ τὸ ῦσί ἐκείνου λενὐ·

Ξ / ( ΰ νωμενον Αοσενιε δι” ὀ εξὴλΰες. ἐζήλου δὲ αὐτοῦ καὶ τὴν κατάνυξ”|
κ κ ν κ κ _και τα ὅακουα και τας παννύχους ἀνουπνίας τὸ φιλέοὴμόν τε καὶ

}μισοὅοξον και μισοσύντυχον, τὸ εἰς ποοσευχὴν ποόΰυμόν τε καὶ
εῦτονον τό τε \ συμπαὕὲς και ὁιακοιτικόν. ἐπειδὴ τοίνυν πάσὴν

~ Ί Β Άσπουδηι τὴν εκεινου ἐμιμὴσατο πολιτείαν, και τῶν ἐκείνωι ποοσόντωῦ
3 | 3 Ξχαοισματων ὴξιωΰὴ εν απολαύσει νενέσΰιαι της τε τοῦ πανατίου

| ~ Ν »-σπνεϋιιατοε ιιετονσιαε καὶ τὴε .του θείου φωτὸς ἐλλάμῳεως και τον
. _' | Ϊ .ὁιοοατικου ὴιαοισματοο. πεοἰ μέντοι ων ὑπεθέσχε χαθω-μάτων

„ „ _ \ Η \του τε των ιαματων και του κατα πνευμάτων ὰκαὕάοτων μαοτυοει τα
. 4· ~ ,__οθωμεω απεθ μεχθι σ?7μΘ@0ν Οοωμεν τὴν αῦτου ἀναβλύζουσαν ΰήκὴν'

(Παν, Ο [Βἰε 13 ὅνο ΰ! `> μασ εντα και], Ρ(ῃ)

ὀιάἑοἰἔῖἱνοἰινο {ίΒ Ρ |\ τούτου 0011: ταῦτα ]_.νΡ Ι οἱι ΐΘ11Μ.Ο |
¬ 3 Ι οι και] και οι Ε 2 διὴνήσαντο Ο 8 οὐ κοιτελάβο.

μεν 'Ια ουκ εκατελαβόμεὕα Ρ 4 χωοὶσ·-οινάνκησ τινὶ Ρ 5 ίὀομετ Χ7 |
ἔἕἕεἑοοιτ 8 Μτἕ ἙΘΒΗ: ῖἴρ Β μικοὸν τοῦ ῦπνου Ο '? κοεμόμενον Ϊ.. |

Με ΙΝ το 1:ιθ1ιὰυ Ε - 10 Τα Οῃἐ ἶθω* ΟΝΡ Ιτ "ατη αῦτὥ ΟΟΠ:
τέκνον Ἑοἰῖἰῖ: Ο €ἰ11 ἶ1οἴἐ1 -Πέ) Ρ 12 αυῖοἔ νο 18 ευ τῆ¿ ` Ρ· 857 27τω, αῦῖῶι' Ο \αυτε.ι1εΓο:ΙΙ Ἐ5 ὴκουοεν ΟΡ 5 · 16/18 παἔαβαλόμ.
ἘΘΜἙ Β 80 εἰ |και την κατανυξιν αυτου νη - 26 εκεινου ΕΠ 27 τῆσ

θημεῦα ν | ανα/ἶλυζουσαν τὴν αυτου Ε τὴν αὑτοῦ ἐκβλύζοοσαν Χ7'
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21 Ατεοοἰοε νοτιοἰὶἀ. 22 Αιτειευαεἰοε ἀαε Ροὼι·ὶοτοΙ1ο.ϋ Ρτοηιιοτοὶτ Βὅ

πεοἰ ὁὲ τοῦ ὁιοοατικοῦ χαοίσματος και ὅϋεν τὰς τούτου ἀκτῖνας ΚΒ 22
3 Ν η ο κι οι _
Θκπέμπειν ὴοξατο και λαμποότεοος φωστὴο ὰνεὁείχΰὴ, εοων εοχο

,Μ Ϊ

μαι. ”Αναστάσιός τις κλὴοικὸς τὴς άνίας >έ1ναστάυ‹°3ω€ σ%εΌΘΦνλαἔ
τε και χωοεπίσκοπος φοιτὴτὴς τε και συνανωνιστὴς νενονὼς του

5 ἐν άνίοις ίἶασσαοίωνος ἐπεὕύμει τὸν ἄνιον ὕεάσασΰιαι Ζἴῦὕυμιον.
καὶ ταύτὴν ὰναΰέμενος τὴν ἐπιὕυμίαν Φίδωι· τε τῶι ἐπισκόπωι
Ίόππὴς και Ζίοσμαι τῶι σταυοοφύλακι κατὴλΰεν ποὸς αῦτὸν σὺν
αὐτοῖς ἔχων τὸν ἔκνονον Φίὁου τοῦ ἐπισκόπου Φίὁον και αὐτὸν
καλούμενον, νέον ὅντα καὶ ὰναννώστὴν τἦε άνίαἐ 5×4ναστάυ8ω£ Τὸν

10 καὶ ὁιὴνὴσάμενον τῶι ταῦτά μοι παοαὕώσαντι ἀββαι Ϊἔυοιακῶι.
αῦτῶν δὲ ὁὁεϋόντων και τὴι λαῦοαι ἐννιζόντων ᾶπεκαλύφϋὴ τῶι
ἀνίωι τὰ κατ> αῦτοὺς και φωνεῖ τὸν Χούσιππον οῖκονόμον ὅντα τῆς
λαΰοας και λένει αῦτῶι° ἑτοίμασον σεαυτόν° ῖὀοὺ νὰο μετὰ τοῦ
αὁελφου σου ὁ πα-ωιάθχὴς παοανίιιεται. αῦτῶν δὲ παοανενομένων

16 σνναπαχοεις τοτε της υιανοιας ὀνϋιαλνοῖε ὁ νέναε Εϋϋἠιιιοε νἦε
πατοιάοχὴι Ἱεοοσολύμων Ἄναστασίωι συνετύνχοινεν. κβαι οι μεν
παοόντες ἐν ϋαὐματι ἐνίνοντο° ὅ δὲ Χούσιππος ε')|Ἰ/ωζαἔ ωὴαὀ/ λεΰίεὀ
τῶι νέοοντι· σεβάσμιε πάτεο, οῦκὴἔστιν ἔιιταἶἶὕὰα Θ\ πἶτθὀαθχῖιἔεἔῃαστάσὀοἔ 7/ὰθ ὁ σ%εΌΟφύ¿αἕ ἐστὶν οῦτος. σκοπει ναο =οτι| χοοακα

20 ῖμά-Πα φοθεᾶ ἄπεθ ᾶὁύιατον οτατοιάοχὴι Ζεοοσολυμωιὴ ενὁυσα|σι9·αι.
ὁ δὲ 7έθωἸ) ΰςαυμάσαἔ %α¿ ἐ¶,8ὸ§ 9/εαιοιιὼς εῖπεαμητιιστευε μοις τεκνονῖ

ἕως το ειάικεατ, εσται ειιάτια ἐϋεεώςονν|αντν·¦νἶο<¿νντα-ς και
λέΰ/ει εἰς ἐπὴκοον πάντων° ὅντωἐ Οὐ% 7?ῖΕαῃ?®9ἶ?Ἡ> αλη Οπεἔ (3 29809
7τοοἐ·ννω και ποοώοισεν, πάντωῦ επντελεσείο αιωεταιωελῖῖτα

25νὰο αὐτοῦ ` χαρίσματα. _ 3 × 5 | |. \
Τεθἐβωω εωῖφος ὁ Σαθαοωιιὸς Ψυραῖὶτα εκ του ιδιου νενους λαιἶων

και ἐπὶ συχνὸν χοόνον συζήσαἐ αῦῖῖῖί ου” εἶχεί” τἶἐῃἱωί στεωας
οῦσὴς αὐτῆς. ὴντινα ἐνένκαε πῦὸἐῖ ΤΟῖ'|σῖ?με“3ΨΟ9Οῖἱ| ΕΌ39®ίωΟ¶: παθε-
χάλω λέηςωυ. Οἶὀα Ϊ μαι ττἐιτεισμαι,\τιμιε πατεο, ~οτι επακουει| σου

30 ποοσευχομέτοὴ ό θεός· ποιεῖ νὰοτο ὕελὴμα των φοβουμενων

"Η
Ώ

Ο1·ν› Ο [νοιπ Ζ? υῖῆθασ Οὔσησλ Ρω)

1 η Ον άθι- Βειηα ννοἔἔοεοὶττιἰυτου ἰτι Τα ΪΪΪ 11 2 ἀπεὅείχυη ΟΠ2 8 ἔ ω α › 6 πασαθίονοσ Ο 8 φειὕω νο, εο ὰιιτοιτννοἔ πιιτ
Η/ | θχτεμἰἑἑζ 1|νΡ 7 ῖόπὴσ Ο 8 εννονον ΕΡ11 10 ἶτοιοο.

δόητϋ Ρ 18 ἑαυτὸν νΡ 1ὅ ·συνυΩπασϋε^σ 1· .Έ 18 χθοἔἔ 1*
28 ὺπήκοον Εν 24 ἐπιτελέσει πάντωσ ΕΥΡΠ 26 Κ! Οῖτν Κέ! Π
27 Ζ%ω,ὸΡ Β Ι συηζἠσασ Ε Ζθ ἐποκουσει ῖἴΡ Βθ ποοσευχομενου
ΐοὶπἰυ Ο

8*
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86 Εοῖσοη άσε Βουογωἰοε

αυτόν. ἐπειδὴ τοίνυν τοσοῦτος παρέδραμε χρόνος καὶ ουκ ἠξιώδὴτ·
·ἔχειν τέκνον διὰ τὸ ταυτην στεῖραν δπάρχειν, καὶ νῦν, δέομαί σου:
τίμιε πάτερ, δεἠδὴτι τοῦ φιλανδρώπου δεοῦ ἴνα δωρήσὴται ἡμῖν
τέκνον. κατανοήσας δὲ ό γέρων τὴν πίστιν αὐτῶν ἐσφράγισεν αὐτοὺς

5 τρίτον τῶι σὴμείωι τοῦ σταυροῦ ἀψάμενος καὶ τῆς κοιλίας τὴς γυναι-
κὸςλ καὶ λέγει πρὸς αυτούς ° πορευεσδε χαίροντες ἐν κυρίωι · ῖδοὺ γὰρ
χαρίζεται ὑμῖν ὴ αῦτοῦ φιλανθρωπία τρεῖς υὶους ἄρρενας. πιστεύ¬
σαντες δὲ τῶι λόγωι τοῦ άγίου γέρονττκ απῆλδιον μετὰ χαρας εἰς
τὰ ϊὀχα καὶ συγέλα/381» ὴ στεῖρα καὶ ἔτεκεν τὸν πρωτότοκον, Π-ἐτρον

10 τὸν πατέρα τοῦ ταῦτα συμφώνωἐ Τοἶἑ νέδυνσιν διὴγὴσαμένου μοιι
Τε9έβωγ0ς_ ἐγέαιαιησεαι μδΐὰ Πέτθθῖὴ %(1ὶ ἄλλθϋς ὁ'ύΟ 'ϋδθὺς Ζατὰ

τὴν προφὴτείαν τοῦ πνευματοφόρου πατρόἐ- ·
ε/1ὀελφός .ης ἦγ ἐν τὴι λαόραι ¦Ρωμαῖος μὲν τῶι γένει, Αῖμιλιανὸς

δὲ τῆι κλήσει, ὅστις ποτὲ ἐν μιαι νυκτὶ διαφαυούσὴς κυριακῆς ῶχλήὅη
15 δεινῶς ὑπὸ τοῦ δαίμονος τἦε ποθνείαἐ %αὶ δἴ αἶσχρῶν φαντασιῶν

τὸν νοῦν σφοδρῶς διεταράχιλη- τῆι Οὕλ' ὥθω τῆἔ λ'®%τ8θ”'ηἔ Ψαλμωντ
δίας ἐρχομένωι τῶι ἀγίωι Εῦδυμίωι ἐπὶ τὴν ἐκκλὴσίαν συνὴντὴΰῃ
ἔν τόπωχ | σμοτεςγῶι· ὁ δὲ γέρων ὅσφρανδεὶς δυσωδίας δαιμονικῆς
καὶ ῦποπτεύσας εἶναί τινα δαιμονιώδὴ ἐνέργειαν ἐνεφυσὴσεν -λέγων ·

20 καταργήσει σε ὁ δεός, οῖκάδαρτον πνεῦμα. καὶ εῦδέως ὁ ἀδελφὸς
ἔπεσεν ὁαιμογιωγ καὶ αα›ρίζων° κελεύσας δὲ ὁ άγιος ἐνεχ·δ·ηναι_

ε φῶτα λέγει τοῖς συναχὅεῖσι πατράσι· δεωρεῖτε τοῦτον τὸν ᾶδελφὸι.
τὸν ἀπὸ νεότὴτος μέχρι τοῦ νῦν καλῶς ἀναχδέντα καὶ ἐν οῖγνείατ
σώματος βιώσαντα, μικρὸν δὲ συναπαχδέντα τὴι τῆς σαρκὸς ὴδονῆτ
οὕτως κατακυριευδέντα ὑπὸ τοῦ δαίμονος. διὰ τοῦτο ἀεὶ λέγω
ὑμῖν· ἀσφαλισώμεδα έαυτοὺς ἀπὸ πάσὴς αἰσχρας φαντασίας · οἱ γὰρ
πειραζόμενοι ὑπὸ σωματικῶν ὴδονῶν καὶ μὴ πλὴσιάζοντες σώμασι κατὰ
διάνοιαν ἐκπορνεύουσι. πάσὴι τοίνυν φυλακῆι έκαστος ὑμῶν τὴρείτεο
τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν καὶ μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτοῦ

30 σωτηρίαν κατεργαζἐσὅω ° άκούσατε δὲ ψυχωφελὲς καὶ ᾶλὴὕέστατον
ὁιὴγὴμα, ὅπερ διὴγὴσαγ-τό μοι τινὲς γέροντες Αὶγόπτιοι παραβαλόν

Ν Οι

Ητο Ψ:

Ζθ ΡΜ1 2, 12

Ο1ινΟΡ (τι)
Ζ καὶ νῦν Ο; ίοῇἰτ ]_ιν(]Ρ1ι '? ὴμῖν ν 51 τὸν πραἑνότοκοιι Ο:

πρωτότοκον ΰ 1τνΟΡ11 10 μυι 1-Θ111*ο Ο 18 ΚΔ Ο1ιν ΚΕ 11 | ἦν
1”ο1π1'ο ἹΪΡ . 14 διαφαοῦσησ 1. διαφανούσὴσ Ρο Ι ὀχλὴδεὶσ 1ηνΡ 15 καΞ
11511111 Ρ 1'ἶ ἐρχομένου τοῦ οιγίου Εῦδυμίου Ρ 18 ὀσφράγὕὴ ΤΡ
21 άπαφριζων Ρ | κελεύσοις δὲ] καὶ κελεόσασ θα 26 ἀεὶ 1121111: 1*
27 σαρκικῶν Ο 28 πορνεύουσι Ο | οδν Ο Ι ἡμῶν Ορια ἙΘΙΗΏ Ο
29/80 ηαν αὐτοῦ 1.. 80 δὲ 1151111: 011 81 μοι διὴγήσαντο Ε
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μοι περί τινος ὰγίου μὲν παρὰ πασι νομιζομένου, ἐν δὲ τωι κρυπτωι
τῆς καρδίας κινὴματι παροργίζοντος τὸν -δεὸν διὰ τῆς, ὡς οἶμαι,
τῶν αὶσχρῶν λογισμῶν συγκαταϋέσεως οὕτως λέγοντες ὅτι ἐν τὴι
πόλει αὐτοῦ εὶσελδών τις διορατικὸς εὐρεν ἐκείνου βαρέως ὰ σδενοῦντος
πάντας τους πολίτας κλαίοντας καὶ λέγοντας ὅτι ἐὰν οὐτος ὁ ὁίγιος
τελευτὴσὴι, οὐκ έστιν ἡμῖν λοιπὸν ἐλπὶς σωτὴρίας · διὰ γὰρ τὴς αὐτοῦ
πρεσβείας πάντες ὴμεῖς σωιζόμεὅα. ταῦτα άκούσας δ διορατικὸς
ἐκεῖνος ὰπέρχεται μετὰ σπουδης εὐλογὴδὴναι παρ” ἐκείνου τοῦ
νομνζομένον ὰγίου. καὶ ὅτε ὴγγισεν, βλέπει πολλὴν ἑτοιμασίαν
μηθίων καὶ πλὴδὴ πολλὰ κλὴρικῶν τε καὶ λαικῶν καὶ ἕως αὐτοῦ
τοῦ ἐπισκόπου περιμενόντων είς τὸ κὴδεῦσαι αὐτόν. καὶ εὶσελδὼν
πρὸς αὐτὸν εῦρεν αὐτὸν ἔτι ἐμπνέοντα καὶ δνεωρἠσας τοῖςτὴς διανοίας-
ὅφδναλμοῖς βλέπει τὸν τάρταρον τοῦ -ἄιδου μετὰ τριόδοντος πυρίνου
χαλάσαντα τὸν τριόδοντα εὶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ μετὰ πολλῶν βασά-
νων ἀνασπῶντα αὐτοῦ τὴν ψυχὴν καὶ ὴκουσεν φωνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
χε.ΡΟύσ,7ἔ · ὅν -τρόπον οὐχ ανέπανσέν με ὴ ψυχὴ αὐτοῦ μίαν ὴμέραν, μὴδὲ
σὺ παύσὴι βασανίζων καὶ άνασπῶν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν: ταυτα δὲ δὶὴνὴ-
σάμην> ἕνα ἐνοργώνιοι πάντοτε ῶμεν και ευτρεπισμενοαπρος τὴν τὴς
ὴινχὴς απο του σωματρς ἕξρὁονς ΰμὴπὴ-νε τὴι φιλὴδονιαι συναπαγο-
μενοι ἐν τῶι καιρῶι τὴς εξοδου αφορὴτως οδυνὴδῖὴσωμεδνα. τουτον
γὰρ τὸν άδελφὸν ὅν ϋτεωρεῖτε, πρὸς σωφρονισμονευμωνῇ τε|| και
ὲτέρων πολλῶν συνεχώρὴσεν δ ἐδεὸςςκατακυριευδὴναι υπο του δαξμονος.
ἀλλὰ δεὴδῶμεν τοῦ παιδεόσαντος δεοῦ καὶ μὴ-δανατωσαντδἐ ελενδὶεῖ
Θωΰῇναι τὸ πλάσμα 'αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐπιβουλὴς “του ακαδαρτου και
φγχηὁόνον πνεύματος. εὐξαμένου τοινυν ιτου δεοφορρυ πατρός
ἐξὴλΰεν ό δαίμων κράζων καὶ λέγων ° .ἐγω ειμι το πνευμα ΤΠΞ ῖῦθαῖὶεὶαἑι
καὶ ἐπλὴρωσεν ὅλον τὸν τόπον δυσωδίας ὡς καιομένου τεαφίου.
καὶ άπὸ· τότε ὴλευδερώδὴ ὁ Αὶμιλιανὀς- ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ λογισμοῦ
%α¿ ἐγένετο' σκεῦος ἐκλογῆς. ε _ · ` ε

οτνονω)

8 λἑυ/οποσ Ο 4 ηηθεν ΕΟ Ι ἐκεΖνον_ἀσδενοῦντα καὶ Ρ11 ὅ πάν;
-[ασ ηὲς Ο` Β τελευτήσοι 1217, 001·ι·. 17 ιὶπ019άνὴ Ο 8 παρὰ Ο 1-01111: Ρ |
εκεινοι; ετων ον 0 ϋννινν· Ο ' 10 νυεῶν Β Ιχ τέτλαινων ΟΟΙΉ
ἙΘΙΠΜ 1|νΡ 12 ὴῦρεν Ο 14 τὸν τριόδοντα 1σΟι1: την χεῖρα Ο ἰο111υ νρ
17 σὺ παὐσὴ Ϊανθροτ σὺ Ο | καὶ ανασπῶν ΟΟΠ: Ἑε111ἰ: 121713 | δε
Ϊ-ΘΒΗ7 ν 18 ἐ¶,α7ω¶.¿α νΡ | πάν-νεσ 1. | εὐτετρεπισμένοι Ρ 12 ἐκ Ο

10/το εννενανώννν 17 20 ὀ<ὶνννσώννλ<× Ρε ὀδννσόννλαῖ- 21 ὐνῶννε
27 ὡσ_.τεαφ¿0υ] ηεννῇσ τι | ὡσ 161111: Ο | . τεαφίου Ο: τιαφίον Ο
υεάφον ΕΉΡ 28 ἐλευίλερώδὴ ΟΡ -

Ρ. 48

Ρ.. 49

Υ ι
1 ε
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Ιίατ” αὐ 1 × × ,
ὀδυρομέι›ω;ῖΟ;)Ξ;ἐ;Ξἔέζἶ5αιήρ,ν ὰβέὶξλλίας τὴι γῆι ἐπικεχιμένὴς καὶ πάν-των ἦ
ἔσται ό ουθαψὸς ὑιν εωθουντων τὴν ίὶάωσαικὴν ιἔωνὴνρλεγουσαν
ῦποκάτω σοΌ σω περ κεφαλής σου χαλκους, ὴ \δε( γ~ὴ

5 λαὕρας -νοῦ μωά) Ελζθα. | ο μακαριτὴς τε Θεοκτιστος και οι τὴς
ὕδωρ μὴ ὁεἔα έῖοὶὶ >υδυμιου πατέρες στενοχωρουμενοι τῶν λάκκων
δεοῦ περὶ Τοὐἕηζ ωἶι ε(ὶ“ϋσωπαυν|τὸν μέγαν [Ξὐὕὕμιον δεὴδηναι τοῦ
τλ7€ |παιδεηας ταἑΰτξὶ δε ουκ ὴνειχετρλεγων οτι βουλεται ο τἶεος διὰ
συνὴχδη ἄπεωοψ λὶἔ υὶαφρονισαι ὴμας. | τουτων ουτως εχοντων

10 τῆι ὀγὁόὴμ Φ. , π λὶλλἶἐ εκ τε τὴς ὰγίας πολεως και των περιξ κωμῶν
μέγαν Ε·υΰύμἔ|ἔ:θ(ἕ¿\ τϋζν ὰγίων δεοφανίων, μάλιστα μαδόντες τὸν
σδναι. οἱ τ , 67" την πανερὴμον μέλλειν κατὰ τὸ είω|διὸς ἐξέ έ ε- ηι

|ΟΌΉ Βλ/ι9νΟν ν τ | ± ι × ι θέ". Ρ-
πλὴσίον %ωμωΉ ,Ζ τε€ εκραςἶοιήτο κυριἐελεὴσρν, τα στριυριαχτῶν
παθόωτα αῦ Μὁλξἶλὶΐεη' ξι δε γερων ακουσμς των κραυγων και τον

15 εἶπεω Τί ζλίιωίἰῖ αιτιογ ειναι|τουτων μαδνωιρ εξελδων προς αυτους
κ. πληὕος ῖῶνἢἔηιτε παρ ανθρωπου ἀμαρτωλου;5|εγω, τεκνά, δια τὰ

αὐτὸς ὸὲ 6 ἕἕιιων μου ουκ πριρρὴσιανηευξασδαι περι τουτου.
καὶ οἱ 02% αἶαέ >ὴμας δεος αγαὕνος εστι και φιλανδρωπος
ἀμαθτί , ῃθμθν αυτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. ἀλλὰ αἱ

(1 ”" ~ ,.. .υ20 αὑτοῦ Χ ημων διιστωσιν ἀνὰ μέσον ῇμων καὶ αὐτου. τὴν εὶκόνα
ε ι ..χατ . ζοεβωσαιωενι τὸν ναὸν αὐτου ἐμιάναμεν δουλεὐοντες ἐπιδυμίαις

” Φ ηὁ®λ'αὶ€ ποικίλ . Ξ ι 1 Ρ: ί . 1 5 1/ στωηιτοὶ Η ~αΦ€ εν πλεονεξιαι και φδονωι διαγομεν και εσμεν

1

1.
1

1
Η
1
ι
1

Η
ιτι

ἐς.

„ \ Μσοωὶτεε ἀλλήλους, καὶ διὰ τοῦτο ὀργισδεὶς ἐπεισήγαγεν
ημ” τηλ) παιδείαν ταὐτι ν ἴν δ ” ὐτῶ σω ονισδιέντες καὶ διὰ
ιιετιχνορχς β 7 | 7 ι α ι α Όἐ βὶλθ 3 \. ”.. ι -· ·-· „25 ἀκού Β Ε Νειτιωδεντες προσελὕωμεν τωι φοβωι αυτου και ουτως

1 ~ -.ικ η ὔλὶμων. και τουτό ἐστιν τὸ εῖρὴμένον ἐγγὐς κὐριος πασιν
τωἔ επικαλουμένοι αὐ ὶι >› ἀλ δείαι καὶ ταῦτα ἀκού-σαφτες ἔ ρ ς τοι ει ιὴ | |. . / |.

* κ ι :ῦπὲ Ώ ἕθαἔαν ομοδυμαδον λέγοντες· αυτος, τιμιε πατερ, δεὴδὴτι
ὁ Α2 ημων του δεοῦ, πιστεὕομεν γὰρ ὅτι ὐπακοὐει τῆς προσευχής σου

2 '_ 1 ναάλλθὶοἔ ποιει γαρ τὸ ὕέλὴμα των φοβουμένων αὐτόν. τοὐτοις

8 Με 28. 23 - 18 Ρε τις ο _ ιο τες το, 2 - εε τε αι, ιε -Ἡ Ρε 144. 19

1\ ῇκ Οιινο Ώ η Ι ἴδὴ Ο 2 ὅδυρουμένων Ε ὀδυνομένων Ο [
φφωην την λένουσαν ῖαῃ λέγουσαν φωνὴν ΨΟΡ 4 τε ἰο111υ Οτι 6 με-
Ἰλἐοξλου] ἔἴακαθίου 1) 7 ήνέσχετο Ο 8 ὅντων 1.ινΟΡι1 12 ἐξελ-

ον ι ¬ ιΤεσ Ρ συνελδοντεσ η | το Ἑο111υ νρ 18 πλὴσιων Ονρ 11 τοῦ-
ἶἔὶ 11 Ἑο111ϋ τι 15 ἐγώ δε Ο 1 τεκνία νρ 1? δὲ Οθτιι γὰρ ζβνρ

9 οι Ἑοιπιυ Ρ 20 εζοφωσαμεν-αὐτου ΟΟ±ι: ἰοΙ1Ηι 1ινΡ 21 καὶε
ελ' Ρ 22 ἐπήγαγεν 1ανΟΡτι 22 διὰ ταὐτὴσ Ο 25 ακούει ΟΙΔΨΡΠ
28 σου προσευχομένου Ο _
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καὶ τοῖς τοιούτοις λόγοις ἐπικαμἔνὕεὶς (ρ μ9έγας Ζἶὐδύἔιος 1 λαβὼν
τους παροντας πατερας και τωι ταῶι εὴ ἡναι τοῦ εοῦ ἐκτενῶς
παραγγείλας εὶσῆλδεν ἐν τῶι εὐκτὴρίωι μὴδὲν ὑποσχόμενος καὶ
δίψας ἑαυτόν ἐπὶ πρόσωπον ἱκέτευεν τὸν δεὸν μετὰ δακρύων ἐλεἡσαι
τὸ \πλάσμα αὐτοῦ καὶ ἐπισκέψασὕαι τὴν γῆν ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς
και μεδύσαι αὐτήν. εὐχομένου τοίνυν αὐτοῦ αίφνίδιον ἔπνευσεν
άνεμος νότος καὶ ἐπλὴρώδνὴ ὁ οὐρανὸς νεφελῶν καὶ ἐξεχέδὴ ὅμβρος
πολὐς καὶ γέγονεν σφοδρὸς χειμών. τότε ἀναστὰς ὁ άγιος καὶ πλὴρώ-
σας τὴν εὐχὴν ἐξἡλδεν καὶ λέγει πρὸς αὐτούς° ἰδοὑ ἐπήκουαεν ὁ
δεὸς τὴς προσευχῆς ὑμῶν καὶ τὴν αΐτὴσιν παρέσχεν ὐμῖν ° εὐλογησαι
δὲ έχει τὸν ἐνιαυτὸν τοῦτον ὑπὲρ τὰ λοιπὰ ἔτὴ. προσέχετε -ναί-νυν
ἀκριβῶς ἑαυτοῖς καὶ δι: έργων ἀγαὕῶν δοξάσατε τὸν δεὸν τὸν ποιή-
ααντα εἰς ἡμᾶς πάντας τὸ έλεος αὐτοῦ. καὶ οὕτως ἀπέλυσεν αὐτούς °
ἔμεινεν δὲ ἡ βροχὴ ραγδαίως καταφερομένὴ, ὥστε μὴ δύνασδαι
αὐτὸν ὶ πολλὰς ἡμέρας κατελδεῖν εῖς τὴν πανέρὴμαν. εὐλογήδὴ
δὲ δ ἐνιαυτὸς ἕκεῖνος ὑπὲρ τὰ λοιπὰ ἔτὴ κατὰ τὸν λόγον τοῦ πνευ-
ματοφόρου πατρός. °

”Ο ἀββας Ἰωάννὴ ίσκοπος καὶ ἡσυχαστὴς καὶ δ ὰββας Θαλλέ-
λαιος ὁ πρεσβύτερος ο ”

σε..Η

αι

6„Φο σα.,Οτε ὲιὲι ὶ τοῦ παρόντος ἐν τὴι λαύραι τοῦ μακαρίου
Σάβα αγωνιζόμενοι διὴγήσαντό μοι λέγοντες ὅτιπερ καὶ ὁ 1 μακάριος
Σάβας καὶ άλλοι πλεῖστοι γέροντες ἐδαύμαζον τοῦ μεγάλου Εὐδυ-
μίου τὸν ὑπὲρ τῶν ἐκκλὴσιαστικῶν δογμάτων δερμότατον ζηλον καίπερ
αὐτοῦ πολλἡι τῆι πραότὴτι καὶ φρονήματος μετριότὴτι συζῶντος,
καὶ διεβεβαιοῦντο ὅτι πᾶσαν μὲν αὶρεσιν τῶι όρδῶι τής πίστεως λόγωι
ἐναντιουμένὴν ἀπεστρέφετο, ἐξαιρέτως δὲ τὰς ἐξ ταύτας αἱρέσεις
τέλειον μῖσος ἐμίσει. τήν τε γὰρ ίὶάανιχαικὴν βδελυρίαν ἐμυσάττετο
καὶ ταῖς τὰ 5Ωριγένους φρονοῦσιν πολλοῖς τότε οὐσιν ἐν τοῖς μάλιστα
περὶ Ϊἕαισάρειαν τόποις καὶ σχήματι δἡδεν εὐλαβείας ἐρχομένοις
πρὸς αὐτὸν διεμάχετο γενναίως τὴν παρ” αὐτοῖς μυδευομένὴν τῶν
ναῶν ντραὐπαρξιν καὶ τὴν ταύτὴι ἑπομένὴν τερατώδὴ ἀποκατάστασιν

6. Β Ρε θα, 1θ- 5 Ρε 102, 4

οτ.νοΡω)
ε εν εεωι ονα 7 νενῶν ΤΝΡ Ι ἐεειιύὕιι νυν 8 σννὶοῶσ ιῖΟ

1) πρὸσ αὐτοὐσ καὶ λέγει νΡ 10 ἡμῖν Ο 12 ἐαυτοὐσ Ο 1 τὸνἔΞο111υ Ρ
14/15 ἐπὶ-ὴμέρασ μὴ-αὐτὸν 1ανΟΡι1 16 ὴὐλογήδὴ Οοο 18 Κἔ Ονθ
Π Π τειιε εειιειεεσ ν εειιιειεε οον εειεκει- 1. το κι κανει-
τεσ ΟΠ 20 καὶ αγονιζόμενοι Ο 21. πολλοὶ ἹΪΡ 28 τῆι ἱο11Ιο 17 |
καὶ φρονήματι μετριότὴτι Ο ἴε111υ Ρ Ι συνζῶντοσ 1.ι 24 ὀρὕοδόξῳ Ρ
27 τότε] τε ν Ι μάλιστα ἐν τοῖσ 1ι 28 σχἠμασι Ρ | ἐρχομένων νΡ
ἐρχομένουσ Ο 29 τῶν] τὴν Ρ 80 νῶν Ο 1 ὕπαρξιν Ο | ταύτὴσ Οτι

Ρ. 51

Ιἴἔ 2ίἰ

Ρ. 52
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41). 1ιε1σεο.· ὰοε Ιὐιιὶὐιγυοἰοε

, . Έ διασύρων°παντοίως ἀνέτρεπεν καὶ 'τὰ ἐκ τούτων ἀναψυόμενα .ἄδεα
καὶ ἀσεβῆ ἐστὴλίτευεν δόγματα. τὴν δἐ “Αρείου διαίρεσιν καὶ Σα-
βελλίου σύναίρεσιν ὁμοίως ἀπεστρέφετο καὶ τὴν ἐκ διαμέτρου αὐτῶν
πονὴρίαν καὶ ὁμότιμον ὰσέβειαν σἐβδελύττετοὶ διδαχδεὶς ὑπὸ τοῦ

5. αγίου πνεύματος μονάδα πρεσβεύειν ἐντριάδι καὶ τριάδα ἐν μονάδι,, _ . . . .
μοναδαμὲν δεότὴτι καὶ οὐσίαι καὶ φύσει, οὐχ ύποστάσει κατὰ Σαβέλ-
λωλὶὶ τθὶάὀα δἐ οὐ ψύσεσιν ἢ οὐσίαις κατὰ τὸν ”%1ρειον, ἀλλὐ ὑποστά-

>|

σεσω' ίλιτοϋ- ἶὁὶότὴσιν ἢ προσώποις συνάπτειν μὲν τῶι τῆς οὐσίας;, .
ἦολωϋ ὁὶαὶὐεἰν δὲ ταῖς ὑποστάσεσι. ·μίαν γὰρ καὶ μόνὴν ἐδόξαζεν Ι

ν _ ___ ~ Ἰ Ι
10 αὸὶαὶθετον “δεότὴτα, ἄτμὴτον μὲν οὐσαν τὴι οὐσίαι, ασύγχυτον δὲ

-_ ΨΉἔὶἐ νπαστάσεσι, ἐν.πατρὶ καὶ υὶῶι καὶ ἀγίωι πνεύματι γνωριζομένὴν.
ωἰ τωλιλ' αλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστόν μυστὴρίου ἐξ ὶσου ὰπεβάλλετο
τἶὶλὶ ΤΘ ίνεστορίου διαίρεσιν καὶ τὴν σύγχυσιν [ἶὐτυχοῦς · δμολογῶν
ἶυσεβωέ τδνςἔνα τὴς ὰγίας καὶ δμοουσίου τριάδος δεὸν λόγον ἐπ”

ν Ν ~ ~ ρ Ε ~ ·
15 εσλατων των ἡμερων σαρκωδὴναι ἐκ πνεύματος αγίου καὶ τὴς ἀχράν-

του δεοτόκου ίὶάαρίας ἐνανδρωπἡσαί τε καὶ ἐξ αὐτῆς ἀνερμὴνεύτως
Ψεννήδὴναι, ὅς ἐστιν ὁ κύριος ὴμῶν Τὴσοῦς Χριστὸς ὁ συνδοξαζό-
ιωελυς τῶι πατρὶ καὶ τῶι ὰγίωι πνεύματι. καὶ μίαν αὐτοῦ σύνδετον

κ ν '
2 τηλ: νπόστασιν ἐγίνωσκεν ἐκ δύο ψύσεων ὕεότὴτος καὶ ἀνδρωπότὴτος

®* ι ι ε ..ι 1 π· οιΟ Φἑαι ουτε μιαν φυσιν απλὴν μετα τὴν ενωσιν κατὰ τὸν φρενοβλαβἡ ·
#5 τ ί τι 5 ι τ ν 1 ι ,ε λ - λ®τ®Ζεα ουτε εν δυσιν υποστασεσι κατα τον ἰουδαιοφρονα Νεστο-

θφν ἔν τῆι κατὰ Χριστόν παρεδέχετο .ὁμολογίαι γινώσκων ὰκριβῶς
τλβγὅὶαψορὰν τῆς φύσεως καὶ τῆς ὑποστάσεως ὅτι ςούσις μὲν καὶ
ουσια. τὸ γενικὸν καὶ κοινὸν σὴμαίνουσιν, ἡ ὑπόστασις δὲ- καὶ τὸ

25 Φἶρόσωπον τὸ ἰδικὸν δεικνύουσι. τοιγαροῦν αὐτὸς ὁ άγιος καδὐ
νἶὶόστασιν, τὴν ἕνωσιν ἐν τὴι | παρὐενικὴι μήτραι ὰψράστως γεγο-
ἴεωξα Θπιστευεν ° ἐν-γὰρ τῆι τοῦ δεοῦ λόγου ὑποστάσει τὸ είναι ἔσχεν
17 Μ .τἦἐ παρδένου λὴφδεῖσα ἐψυχωμένὴ σὰρξ καὶ οὐ κατὰ πρου-
πάρχουσαν ψυχὴν 'ούτε κατὰ προδιαπλασδεῖσαν σάρκα. .οὐ γὰρ

30 ἄλλϋἐ δ Χριστὸς καὶ άλλος ὁ δεὸς λόγος κατὰ τοὺς πεπλανὴμένους

01ιν0Ρ(η) · --

· 2 ΤΘ 0 4/5 ὑπὸ-πνεύματοσ 0011: ΐε111ΐι 1ζνΡ 5 πρεσβεύειν μο-
νάδα 1ινΡ | Σἐν1 ΐο111υ 0 8 ὑποστάσεσι 0 ὑποστάσεωσ 11 8 ήτοι ὶδιό-
”ῃ7σ”ὶ 11 Οοωζἦνονν 1.ινΡ .. Θ ἐδόξασεν Ρ 10 ΰεότὴτα ὰδιαίρετον.0
12 ᾶπεβάλετο 0 11 δεῖον Ρ 15 τῶν Ἐο1α1υ Ρ | σαρκωδέντα 0
1? ὁ-γῇ 170 -22 τὸν ῇ 0. ἐδέχετο Ρ 28 τῆσ1 ἰ`οΙιΗ; νΟΡτι. |
τε καὶ ν0Ρ±τ καὶ τῆσ ύποστάσεωσ Ἑε1ι1υ Ἑι. | τἡσλ ἙΘΙἹἩ; ν0Ρτι
24 οὐσία 0:-οὐσία καὶ μορφὴ ξΒν0Ρι1 - 25 δείκνυσιτοτι. · ι . 2θ τὴν.

ὶἕνωσιν ίσων 0 έ Δ, 27· ἐπίστευσεν 0Ρ, ἐν γὰρ τῆι {οΙ11τ Ο | 'δείου Ρ
28 ἐμψυχωμένὴ 0νΡ ἐμψυχουμένὴ τι ἔἰθ δεῖος Ρ. πεπλασμένους ῖἴ

Ρ. Ξι

Ρ.5·
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μυδολόγους, ἀλλ” εἶςἐστιν καὶ ὁ αὐτὸς ·μονογενὴς·τοῦ.δεοῦ υὶὸς
ἰὔχσοῦςχριστὸςὶδ κύριος ἡμῶν, εἰ. καὶ τῶνησυνελδουαῶν .ψύσεων
μὴ ὴγνόήται διαφορά. 1 - ' .

Τῶι έβδομὴκοστῶι- πέμπτωι τῆς τοῦ μεγάλου Ζἶὐδυμίου ἡλικίας
χρόνωι γέγονεν ἡ ἐν :Χαλκὴδόνι σύνοδος, .ἐν ἡι ὶπάντῳν- αχεὀανα-των
τής οζκουμένὴς ἀρχιερέων συνελδόντων διὰ .τὰν νεωτεριααέντα αρα
δύο' χρόνων ὑπὸ τοῦ ”Αλεξανδρέως Διοσκόρον ἐν Ἱῖφέα-ωνμαὶ αὐτὸν
Διόσκορον καὶ τοὑς ἄλλους αὶρετικοὐς τῶν ἱερῶν ἐξεωαάντὼν να-να-
λόγων καὶ τὸν τὴς πίστεως ὅρον ἐκδεμένων παρόντες ἐν τῇτ αννααωτ
οὶ τοῦ μεγάλου Εὐδυμίου μραλὴταὶ Στέψανός τε ὁ ἐπίσκοποςηἶὶαμ-
νιας και ο των Σαρακὴνων επισκοπος .ἴωάννὴς ήδὴ Πέτρουτελεν-
τήσαντος καὶ τοῦ μετέπειτα Αὐξολάου ἐν ἀγανακτήσει ἀποδανόντος
ὡς Διοσκόρωι ἐν ”Εψέσωι συναινέσαντος, οὐτοι τὸν ἐκτεδνένταξπερὶ
τής πίστεως καὶ ἐκψωνὴδέντα ὅρον ύπδ τῆς συνόδου λαβόντες|ἡλ·δ·ον
δρομαῖοι πρὸς τὰν μέγαν Εὐδύμιον δεδιότες ἀγανακτὴ.ὐ·ῶσιν
ὡς ὴγανακτήδὴ Αὐξόλαος ἐκ της λὴιστρικὴς συνόδου παραγενό-
μενος. τούτους τοίνυν δεξάμενος δ πατὴρ ἡμῶν Εὐδύμιος .καὶἶτῶι
περὶ πίστεως ὅρωι ἐντυχὼν ἀπεδέξατο τὴν ἐν αὐτῶι τἡς πίστεως
ὁμολογίαν ὥς ἀλὴδῶς ὅρύὶἡς διανοίας ἔξεταστής. της δὲ ςοήμὴς.
διαδραμούσὴς λεγόντων ὅτι ἐδέξατο ὁ μέγας Εὐδύμιος τὸν ἐν Χαλε
κὴδόνι ἐκψωνὴδέντα περὶ τῆς πίστεως ὅρονδέξασδαι ὴμελλον άπαντες
οἱ μοναχοί, εἰ μὴ ἐκώλυσεν Θεοδόσιός τις σχήματι μὲν μοναχός, τοῦ
δὲ ὰντιχρίστου πρόδρομος. ὅστις ἐλὕὼν ἐν Παλαιστίνὴι συναρπάζει
μὲν τὴν αὐγούσταν Ξὐδοκίαν τότε παροῦσαν, ὑπάγεται δὲ ἄπαν τὸ
μοναχικὸν τἦἐ · ἔν Χαλκὴδόνι καταβοῶν συνόδου · ὡς τὴν; 'ὀρὕὴν

1 '75. 1.το1›ε:1εῇε.11τ ± Αυααευ 451--λ1ααι;ιε1: 452. .1)1ο Βγιιοἀο *οααυο
111 01ιε.11:εἀοιι νοπι 8.+Β1. 0Ι:το1οοι· 451, ·‹1ἰο θ'τ1αι11:οτιε‹:1οίἰτιἰυἰοτιϋννοτ‹1α
ατο 25. Οου. 451 1οοεο1πΙοεεεη.

. . .>. Ν

01ιν0Ρ(τι) -

-1 δ 1151111: ϋ0Ρ11 | τοῦ θεοῦ 1131111: 0 · . 3 ὴγνοεῖτο ,1ἴΡ. , 1 ΚΖ
ΟΙΛΖΟ ῖἶἶ τι | τῆς 1151111: 0 .5. ἡ {ο1ι1ϋ Ρ καλχιδόνι 0 πάντεσ 0
7 -ὑπὸ -ναϋ ΕΘΙἹΗ; ἐπισκόπου” ιἰλεξανδρείασδθ ὰλεξανδρείασαι 8 -ἱε-
ρέων ΕΡ | ςἐξεωσάντων νου: ἐξεωσάντων τῶν:1ι ἐξεώσαντο. 0.. ἐξέωσαν
τοῦ Ρ 1 8/θ καταλόγου Ρα 10/1.1 Ἱαμνίασ 1151111: 1. 12,τοῦ] τὰ Ρ
18 ἐν Ἱῖφέσωι ἰο1π11› 11' . | συναινεύσαντοσ Ρ 14 ὑπὸ .τῆσ συνόδου ὅρον Ια
15/1'7,παραγενάμενοσ Ο - 12 ἀλὴδῶσ ίοΙ11υ Ρ ὀρὰησ 1`ο111υ 0 |
διανοίασ] πίστεωσ 0. 20/21 .καλχὴδόνι 011 21 τῆσ 151111: 120ιι
έμελλον Ο - . 22 τισ Ἰαθο: ὅστισν 151111: Ο 1 | - σχήματι ΕνΟΡτι:·ὀνόματι Ο
28 διαβόλου 0 Λ· , 25 καλχιδόνι Οκαλχιδῶνι-.0 καλχὴδόνι 11 . ζ ,ἴέ

ι .
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42 1.ιε1οο11 ἀοε 1Πι1τ11γ1οἰοε.
3 ?|

ανατρεψάσὴς πίστιν καὶ τὸ Νεστορίου δόγμα κυρωσάσὴς- μαὶ Ουτω
ταῖς ῖδίαις μιαιφονίαις χρὴσάμενος βαρβαρικῶι τρόπωι τὸν Ἱεαασο·
λύμων πατριαρχικὸν αθαναν αρπάζει καὶ καταστρατεύσας των

Ϊ

ύὶείων κανόνων πολλοὺς ἐχειοοτόνὴσεν ἐπισκόπους τῶν ἐπισκαπωμ
ε ς _, ' ὶτ ι5 έτι ὅντων εν τὴι συνόδωι, πολλοὺς δὲ ψόνους καὶ πολέμθὐἐ ἔμνμσαίίεὶἱος
Φσλμαεν παντων ἐπὶ είκοσι μῆνας κρατὴσαι. πάντων τοινυἴ ἶοτε

1 2. _, ~ ~ : ... -σχεδον των τε πολιτων καὶ των τὴς ερήμου μαναλωμ τλλμ τοβτω
ν : 5αποστασιαι επακολουδὴσάντων μόνοι οἱ περὶ τὸν μέγαν Ενλλμιμὶολ'

ἔκ πάσ ” 1 | 1
|ὶ λὶἔ τλῖἐ ερημον τουτωι κοινωνἡσαι οὐκ ἡνέσχοντο. Θεοδοσιος

1 ς __ Ε . ... 110 (λε ωἔ δεὶνδς τουτον ως περιβόὴτον μετεστείλατο του δ8 μεναλομ
3 5 | ωλἶυδυμίου είς τὴν ὰγίαν πόλιν εῖσελδεῖν μὴ ἀνασχομένου αποστελλω

Ε ~ | |πθὸέ αὐτὸν ο Θεοδόσιος τοὑς των μοναχων ἀρχιμανδρίταέ Ἐὶλπὶὁωλ'
|

τε τὸν τοῦ μεγάλου Πασσαρίωνος μαὐὴτὴν καὶ διάδοχαν μαὶ Γ89012101,
1 Ρ, ,_, Ἡ ι~

τἶν Τλὶλ' μακαρίαν λίελάνὴν διαδεξάμενον, παρακαλων του ἑνωὐὴναι
15 αυτῶὶ- παραγενομένων δὲ αὐτῶν καὶ παρακαλεῖν ὰρξαμένωμ εδπελ'

1' ν ..ι
Ο μεναἐ Εὐὕύμιος · μή μοι γένοιτο ταῖς- μιαψονίαις κοινωνὴααὶ Θεο·
ὁοσίο εκ ~ 3 .. ι-

1
ν ὴ τὴι αυτου υπαχδὴναι κακοδοξίαι. οί δὲ περὶ ”Ελπίδιον και

|
Γερόντιον ἀπεκρίναντο ° ἀλλὰ τοῖς Νεστορίου δόγμασιν ὀψειλομεν
κοινωνὴσαι κυρωδεῖσιν ὑπὸ τὴς νυνὶ συναδροισὕείσὴς ἐν Χαλκὴδόνι

20 συνόδου διὰ τὴς ἐν δύο ψύσεσι ψωνὴς; ποῦ γὰο τὴς δείας γραφής ἦμούσα-
" /μεν παρὰ 1 τίνος τῶν ὰγίων πατέρων παρειλήφαμεν ἐν δὐα φμσεσμ

ι)/μα) 1 | τι : ι

1
ρ σ αι τον Χ ιστον, οπε αυτ διε ε αιώσατο; ὑπολα ὼν δε

ς ν ς | Θ ι
ς _ ~ 1 _ 1 | 30 μεγας Ευδυμιος ειπεν· πασι μεν τοις κατα μερος εξὴτασμεναὶἐ

τε καὶ πεπραγμένοις ὑπὸ ταύτὴς της συνόδου οὐκ ἐνέτυχον· ὅσον
25 δὲ ἐπὶ τῶι ἐκτεδνέντι ὑπὐ αὐτἡς ὅρωι, οὐδὲν ἔχω κακοδοξίας ταύτὴν

: | ε-«επιμεμψεσδαι. καὶ γὰρ τῶν τριακοσίων δεκαοκτὼ ὰγίων πατέρων των
3 _εν Νικαίαι συνελδόντων ἐπαινεῖ τὴν πίστιν καὶ ἕπεσδαι αὐτἡι όμολογει
καὶ φυλάττειν ὰσάλευτον ταύτὴν καὶ ἀπαρεγχείρὴτον τοῖς τε κατὰ

01..ν0Ρ(11)

1 ἀνατρεψάσὴ 11 | κυρωσάσὴ 11. 8 πατρικὸν 17 5 δὲ 012011:
τε νΡ 1 πολέμου Ο '7 τῶνλ ίε1ι1υ 1.1ἴΟ11 Θ τούτωι 1`ο111υ 0 |
ὴνιίχοντο νΟΡ11 12 ὁ 1`ο111υ 1α1ἴΡιι 18 παααρίωνοσ Ο πασαθίο-
νοσ 0 | καὶὶ ΟΟ: τε καὶ 1ινΡ11 14 μακαρὶν ν | αελανιῃν 1.0 |
τοῦ 151111: 1ινΡ 1.5 παραγεναμένων Ο 18 γένοιτό μοι Ο κοι-
νωνὴσαι 151111: Ρ 1? αὐτοῦ ὑπαχδνήναι] ύπὐ αὐτῇ ὰχδῆναι Ρ . 18 ὀφεἶλω·
μεν 17 19 νυνὶ 1”ο1111: 0 Ι καλχιδόνι Ο καλχιδῶνι Ο καλχὴδόνι 11
20 συνόδω Ρ Ι φύσεσι ψωνησ Ο: φωνὴσ 1.νΡΠ ψύσεσιν Ο | γρανὐα1
φωνηα Ο 21 αγίων 1”ο111ἰ: 17 22 αὐτὴ 1. 25 ἐξετασμένοισ 1αῖίΡ
24 τε--πεπραγμένοισ Ἑο111υ Ο 1 τῆσ ἰο111υ Ρ 25 επι] υπο 1. 25 καὶ
Ψἀθ χω ν αν αμαλαγεῖν Ο 28 ὰπαραχείρὴτον Ρ11 ] κατὰ τὴν Ο

τ

Ρ.5
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Ϊ Γ 1 Ϊ ~Ϊἔωνσταντινουπολιν εκατον πεντὴκοντα άγίοις πατράσιν καὶ τοις
1 1 ει Α 1 ν 1, _, _κατα τὴν Ζἶψεσον κατα Νεστοριου του δυσσεβους συναχδεισιν ἀκολου-

Ρ -· = ι κ 1 1 ...δειν εκδιδαρκει, ίἕυριλλρν δε τον τὴς|'Αλεξανὁρέων πθόεαθαν ααα.
Α . =μαχον καλει και τὴς ορδὴς πιστεως διδασκαλον επιγράφεται, δεοτόκον

1 Κ” Ϊ ~κὴρυσσει τὴν αγιαν παρδιένον καὶ ἐξ αὐτὴς γεννὴαῇναν μα-να σάρκα
1· ια 1 ×- τι 1 ν _, __Ομολογει τον μονογενὴ υιον και λογον του δεου καὶ ἐπ” αὐτὸν ἀναφέ-

ι ν ι ν ει 3 __ρει τας δυο εννὴσεις τὴν τε αχ ονον του πατ ὸ καὶ ὐσώ
καὶ τὴν ὑπὸ λχρόνον ἐκ τὴς παρὕιἐιου μητρὸς ἐν αώῖωἶτ, ἐφυῖζωμἰβἕῖοῖῖλὶ
ἐν ,δύο ψύσεσι ὁμολογεῖ γνωρίζεσδαι τὸν ένα Χριαταν μα-να τὴν ἐν

Ϊὐεότὴτι καὶ ἀνδιρωποτὴτι ἔννοιαν, ὅδεν καὶ ἐπιψέρει λέγουσα ἀσυγχύ-
Ώ / 2 5Τωἐ ατρεπτως αδιαιρετως οιχωρίστως διά τε τοὺς τολμῶντας

διαιρεῖν χωρίζειν τὴν ἐν μήτραι γεγενὴμένὴν ἄφραστον καὶ αανααπα-
στον καδ-3 ὑπόστασιν ἕνωσιν καὶ διὰ τοὑς κατὰ τροπὴν λέγοντας

Ϊ Ν 1 ~ Ν Ϊ 1 1 1 2.'σα κα ε ενὴσδαι τον του δεου λο ον και τους τι ν του ονο ενοῦ
νθ Ψι-7 ι -· ι › 7 ι 7 1 πμ ±7 5 ἦσαρκα ομοουσιον τὴι εοτὴτι αποψαινομενους και δια τους ουχι

ἕνωσιν καδ” ὑπόστασιν τοῦ λόγου πρὸς τὴν σάρκα ὁμολογοῦντας,
ἀλλὰ σύμψυρσιν καὶ σύγχυσιν καὶ συνουσίωσιν ἀσεβῶς τερατευο-

ν ει 7 ι -- ι ν 1 ι - 1μενους οιτινες φασι τὴν τε τι ς δεοτι τος υσιν και τι ν τι ς σα κος
μίαν ἀποτελεσδὴναι ψύσιν, λὐς καὐὰ τδλι ἐκείνων Ἄόγάν μιἔιέτι
δύνασὐαι τοῦ Χριστοῦ σώιζεσδναι μήτε τὸ παδὴτὸν διὰ τὸ ἀπαδὲς
αὐτοῦ τῆς δεότὴτος μήτε τὸ ἀπαδὲς διὰ τὸ παδὴτδν αὐτοῦ πάλιν
τὴς ἀνδρωπότὴτος. κατὰ τοῦτον τοίνυν τὸν τὴς όρδἡς διανοίας
σκοπὸν τὴν ἐν δύο λέξιν τῶι ἑαυτἡς ὅρωι ἐνέδὴκεν ἡ σύνοδος, οὐχ ὡς
>υΪ 1 Ξ 1 ζ Ϊ 1 Ϊ Ἱ 1 1 2 1 2 Ψ /ι ιαι και ανοι μερος χωριζουσα τον Χριστον, αλλα τον αυτον εν εκατε-
ρωι δμολογοῦσα καὶ ἐν ταὐτῶι τὸ ἐκάτερον. ὅδεν καὶ ἡμεῖς ὅταν
ταύτὴς ἀκούωμεν λεγούσὴς ἐν δύο ςούσεσι τὸν Χριστόν, οὐ διαίρεσιν
αὐτήν τινα ὴ τομὴν ἐπιφέρειν οὶόμεδα τὴι μιαι τοῦ Χριστοῦ συν-

01αν0Ρ(11)

1 πατράσιν άγίοισ 0 2 συναχδεῖσιν ΐο11111 12 4 ὕεοτόκον τε 11
6 -να [ΡΘΜΌ Ο] τὴν ὰγίαν παρδένον κὴρύσσει [κηρύττει 0] ν0Ρ παρὕένον
κὴρύσσει τὴν άγίαν Ε | γεννὴδέντα Ο 0 ὡμολόγει Ρ θ/'? τὰσ
δύο ἀναφέρει 1αιἦΡ 8 ,ἶη δῦ Ο ] ἐμψυχωμένω ἹΪΡ ἐμψυχουμένου τι
11 δύο δὲ 1. | γνωρίζεσδαι όμολογεῖ Ρ | ἕνα 1”ο1111: 11 10 ὕεότὴτι
τέλειον νΡ Ι καὶ ἐν 11ῖἴΡ 1 ὅὕεν 0011: καὕ” ἦν 1.ι1ἴΡ 11 τε] δὲ 0
12 αιαωετν ΟΟΠ: μερίζειν 1ινΡ ] τή μήτρα 1αν0Ρ11 18 ἕνωσιν ΐο111υ 0
14 νενεννῇαϋαι Ρ 15 τἡι δεότὴτι] τοῦ ὕεοὐ 0 | ἀποφὴναμένουσ 11
ἀποψααααν-ναα· Ο 18 καδὐ ὑπόστασιν 0011: 101118 1ανΡ 1? σύγχυσιν
καὶ σύμφυρσιν 1. | σύμφυσιν Ρ 18 ὡσ καὶ 0 1 ἐκεῖνον ν 25 ἐν
ταὐτῶι] τ) αυτὸ 0 28 ἀκούομεν 11170 2? αὐτήν ἰε111υ Ρ | οὶώ-
μεδα Ο

Ρ. 58



44 Ιοοιοοη' άσε ]1ἶι1ϋΙ1δητ1ἰοε

ι ρ. . 7 ιο κ - \ | _ 3 ὶ
ΰιέτωι υποστάσει, ἀλλὰ τὴν των φυσεων ὁιαφοραν σὴμαινυνν αυτὴλ'

1 : τ | | Ψ 7 ι- ~ηιινώσκομεν κατὰ τον εν ανιοις Κυριλλον τον έἱλἕξανὕοεἐαἐ αθλἔεθἶα
λέοουτα· οὐχ ὡς τῆς τῶν φύσεων ὁια|φορας ανὴιρὴμενὴἔ δια τηλ:
( __ . -« ‹· 2 ‹· 1 : λ 3 _. κ
ἐνωσιν. -ταυτα εἰπόντος του ανιου ο μεν Ελταὁὶῦς Οιπεὀὀξατο ααἔ

4 ι - Ν × > „ ‹ ι -5 τὸν μἐναν Εῦὕύμιον ορΰως καὶ εῦσεβως παντα ειρὴκεναι καΰωμο
λόνὴσεν, ὶεἰ καὶ μὴ παραυτὰ τὴς Θεοδοσίου ἀπέστὴ -κοινωνίας ° Γιἶρον-

3 > „τιος δὲ τὴι ἀπειθείαι ἐπέμενεν καὶ οὕτως αυύμφωιὶυν·απΘλ'υἸ9°ω°ΤΘ§
ρ. . ιἦλΰον πρὸς τὸν ἀποστείλαντα αὐτούς. καὶ ο μὲν Θεοδόσιοα παντων

.. >ι · Ντων κατὰ Παλαιστίνὴν περικρατὴς νενονὼζ; ὸσπευὁελ' λα" ΤΟΌΪΟΡ
10 τὸν ὺπολειφΰιἔντα μονώτατον τὴι ἔρἠμωι ζωτϋϋὸλ' σπωηλλῖθα τλλἔ

. ›-× 3 | > |ι εῦσεβείας πιὕανωτέροις λόνοις κατασβέσαι, ἀλλὰ τὴς ελυτὶὕθἔ εψευσλλλῖ
ι = (_ ρθἄ

καὶ ὡς βέλος ισνυροτέρωι προσπεσὸν ἀπεκρούσὕὴ καὶ ως ανριον
.ο ν ' ~ 3 .-ι ικυμα ὕιαλάσσὴς τοιούτωι προβόλωι καὶ προστάτὴι τὴς ορὕὴς ῦινστὅωἐ

_ : 1περιρανεὶς ὁιελύὕὴ. πλὴν των ὀελεασμάτων οὐκ ἀφίστατο, αλλα
¬ ι- ' | . ςκαὶ ετέρους διαφόρως ἀπεστελλεν πείὕειν αὐτὸν πειρώμενος. βλοπων
ὕὲ ὅ μένας λἶυὕύμιοςττὴν τοσαύτὴν Θεοδοσίου ἀναίὁειαν παραννείλαἐ
τοῖς πατράσι τῆι ᾶποστασίαι μὴ κοινωνῆσαι ἐπὶ τὴν πανέρὴ,α0ν
ᾶνεχώρὴσεν καὶ τουτο ννόντες πολλοὶ τῶν ἀναχωρὴτῶν τῶι -αὐτῶι
σκοπῶι ἐπὴκολούΰὴσαν. ἦν ὁέ τις κατ” ἔκεῖνον τὸν καιρὸν μἔνῦξἐ

20 ᾶναχωρὴτὴςι ἀπὸ μὲν της Λυκίας όρμώμενος, Γεράσιμος δὲ καλου-
μενος, ὅστις ἐν τῆι ἱὁίαι·| πατρίὁι τὴν μοναχικὴν κατορϋώσας πολι-
τείαν καὶ πλείστους ἀνῶνας-κατὰ τῶν πνευμἀτων της πονὴρίας ςἕν·
ὀενἔἄμυνοο καὶ προσφάτως ἀπὸ της πατρίδος ἐλὴλυθὼς τὸν αναχω-
ρὴτικὸν μετἠρχετο βίον ἐν τῆι περὶ τὸν Ἱορὁάνὴν ἐρἠμωι. οὕτος

Ἱ ι ~ 3 ~ __2-ὅ μετα των άλλων ἀναχωρὴτων συναπήχΰὴ μὲν τὴι Θεοὁοσίουτκακο-
ὁιὁασκαλίαι, ᾶκούων ιὅὲ παρὰ πάντων σχεδον τῶν ἀναχωρὴτῶν περὶ

··· ~ × ± › ± - ι 4 ·;· Ιτὴς \τον> μεναλου Ευθυμιου οιπαστραπτουσὴς χάριτος ὴλϋεν προς
αυτον εις τον Ρου αν καὶ ιείνα πα λ αὐτῶι ὶκανὸν όνον ἕπεισὕι

χθσυνιλέσθαι τῶι ἐκτεΰιέντι ὅρωι ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκὴὁόνι συνόὅου καὶ

15

Π 2 Αοἰπθοιτο. τ. ζἰ 1, 1 Ρ. 27, 2

Ο]ονΟΡ(1ι)

' 2 ἀθΖ¿ε-πίσχοπον Ο Ϊ-Θὶ1Ιΐ5 Ρ 8 αναιρουμἔνὴσ Ο θ απἐστη τῆσ
του ὕιεοὅοσίον ]ο “_'? ἐπέμεινεν ΟΡ ἐνἐμεινεν ν. ιθ τῆσ ἐρἠμου Ο
ἐν τὴ ἐρἠμω 11 11 ἐσβέσΰὴ ν 12 Ζσχυρωτέρω προσπεσὼν [προσελ-
ὕὼν 11] Οζβθτι προσπεσὸν [προσπεοὼν Ρ] ἰοχυριοτἐριο νΡ 18 προσβόλω Ρ
14 περιπανεὶσ ]ζινΡ 15. ἀπέστειλεν ΟΟ · .ΠΣ ἀναίὅιαν Θεοδοσίου Ο
18 ἀπεχώρὴσεν ν 19 ῇ τι | καιρου ΟΟΠ; χρόνον ὶονΡ ι ἔὕ συνυ-
πἠχὕὴ ]ο··οϋ συνηπήχΐὶὴ ν Ζ? οιστραπτούσὴς Ο τ 28 καλχιδόνι Ο
καλχιδῶνι Ο καλχηδόνι τι

Ρ.ς
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5 · ιο Η π ι ·αποστὴναι τὴς προς Θεοδοσιον κοινωνίας μετὰ καὶ ἄλλων ὰναχωρὴ-
ττ | ι-ι Ξ |των Πετρου τε του επικλὴν Γουρνίτου καὶ ίὶίάρκου καὶ ”.ἶο·ύλλονος

κ · ~ τι π ± ... ν Ἡ Έ.και Σιλουανου. εμεινεν γαρ εκεισε ὁ μέγας Ζἶῦὕύμιος ἕως ου ὲ%πΟ-
δων γέγονεν ὁ Θεοδόσιος.

Θὕτος ό μέγας καὶ πεφωτισμένος Ευΰύιιιος διὰ δύο χρόνων ἐπανελ-
δὼν ἀπὸ του ”Ρουβᾶ ἐπὶ τὴν λαύραν ἐν άγίαι κυριακὴι τὴν ᾶναίμοικτον
ΰυσίαν προσέφερεν τῶι ὕεῶι Δομετιανοῦ ἑστῶτος ἐκ δεξιῶν του
ὕυσιαστὴρίου καὶ τὸ λειτουργικὸν κατέχοντας ριπιστὴριον. τὴς

| Η ΑΙ = / Ιτοινυν αναφορας επιτελονμενὴς Τερεβων ὁ Σαρακὴνὸς πλὴσίον
ὶστάμενος του ὕυσιαστὴρίου ἕχων τὰς χεῖρας ἔπεστὴριγμέιιας τῶχ
καγκέλλωι τοῦ ὶερατείου θεωρεί αίφνίδιον ὅτι πυρ οὐ ρανόΰεν κατελ-

# ε ι ι- 7τλὸν ἐπανω ὴπλωὕὴ του δυσιαστὴρίου ὡς ἐπὶ όΰιόνὴς καὶ εκάλυψεν
τόν τε μέγαν Ε”·ῦ·δ·ύμιον καὶ τὸν μακαρίτὴν Δομετιανὸν καὶ διέμεινεν
ἀπὸ ὰ ὴς τ”ς τ ισαγίου δοξολο ία ἕω συ πλι ώσεω αυτι” .τ . Ξ . μ 76) 9 ίςου Ρ' .Ϊ ξ §| \ ν=# Ἡ!τουτο δε το ΰαυμα ουδεις ειδεν εὶ μὴ οι οντες του πυρὐς ενδον καὶ
ὁ Τερέβων καὶ ὅ Χρυσίππου ἀδελφὸς Γαβριὴλιος εῦνουχος ῶν ἀπὸ
γεννὴσεως καὶ διὰ εἰκοσιπέντε ἐνιαυτῶν τότε είς τὴν ἐκκλὴσίαν

\ ΰ | 6 Έ 1 | 1' § ν·-υ 1 Ο 3προελθων εν πρωτοις, ως εμοι διὴγὴσατο ο αββας .ἴίυριακος ο αναχωρὴ-
τὴς παρὰ Τερέβωνος καὶ Γαβριὴλίου ταυτα μαδὼν ακριβῶς. φόβωι

3 1 1 ν |

τοινυν σνσχειλεις 0 Τεοεβων ἐφυγεν είς τα ὀπίσω και απο τοτε οὺκετι
προσέίλετο ἐπιστὴρίζεσϋαι τῶι καγκέλλωι του ἱερατείου καὕλ ὴν
εἶχεν συνὴίὶειαν τολμὴρῶς καὶ ΰρασέως τοῦτο ποιῶν κατὰ τὴν
ὥραν τὴς θείας προσκομιδὴς, ἀλλ” ὀπίσω πλὴσίον τὴς ὕύρας τὴς

1 -<ἔκκλὴσίας ἴστατο μετα φόβου καὶ εὐλαβείας κατὰ τὴν τὴς συνάξεως
ὥ αν κατὰ -τὶν κελεύουσαν ὲντολιὶν εῦσε εϊ ἔσεσδιαι τοὺς υίοὺς

1 Ἱ 7 9Ϊ) 1 |Ζσραὴλ και μὴ καταὴσρονὴτας.
| | Ε ._ 3Διιὴγὴσαγτο μρι οι πατερες ότι καὶ τουτο τὸ χάρισμα εδέξατο

-4 ~ | ~ 7! μι

παρὰ του ὕεου ο πεφωτισμενος Εὺδυμιος ὥστε ἐκ τὴς οφεως του

Βὅ Εαν 15, 31

ο:τ.νσΡιΠ›
2 τὸ Ο Ι γουρνὴἔιυ Ο τουρνί-τρυ νΡ Ι ὶούλλωνοσ 1ο ἰούλωνοσ Οτι

ἔὶ οὐ] του Ο 6 ΚΗ Ο1ονΟ Λ τι Ι μέγασ καὶ Ο: Ἑο11Ιὶ› 1ινΟΡτι
8 εἰο τὴν ΟΠ Ι ἐν τὴ 1ο | κυρικὴ Ο θ/'? προσἐφερον τὴν-ολυσίαν 1ο |
προσιῃέροιν νι 10 ἐπιστὴριγμἐνασ Ο 11 καγκέλω Οτι 18 τε ίοΙι1Ι› 1οιι ¬ |
μαχάηωμ Ο 14 τρισαγίασ Ρ | ἔωσ τὴο· Ο 15 ἔνδον τοῦ πυρὸσ (1
17 γειιέσεωσ Ο 18 προσελὕιὼν Ρ 10 γαβριλίου 1ο | τοῦτο νΡ ί-ε111υὶΟ
21 καγκἐλω Ο | τοῦ ὕυσιαστὴρίου τὲ καὶ τοϋ ἰερατίου 1ο . 28 ΰείας
ίε111τ ν | πλησίον 161111; Ο 23/24 τὴσ ἐκκλιὴψς ἰεΙ11ὶ: ΗΡ |
21/25 τὴσ-κατὰ τὴν ίε111ἱ: 17 26 εῦλαβεῖσ Οιι 27 ΚΘ Οῖοῖἴθ ΛΑ Π |
οἱ Εθ111ς 'ΨΡ | τὸ Ἑε111ἰ: ν 28 τοῦ1 1131111: Ο 1 ι ·-

ΚΗ 28

Ρ. 61

ῖωεει
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/

φαινομένου σώματος ὕεωρεῖν αὐτὸν τὰς ψυχικὰς κινὴσεις καὶ ἐλ/Ρ
νωσκεν ποίοις λογισμοῖς παλαίει ὅκαστος καὶ ποίων ἕμὲν περιγίνετω:

ν ὑπὸ ποίων δὲ κα|τακυριεύεται. ὁμοίως δὲ καὶ ὅταν προσεκόμιζεῖὶ τα Ρ'
1 θεῖα δῶρα, ἐβλεπεν πλειστά ὶ 3 ί

κις τους αγγελους συλλειτουργονλἴίαἔ5 αὐτῶι καὶ διὴγεῖτο τοῖς περὶ αὐτὸν κατ” ἰδίαν λέγων ὅτι πλεισταλίίἔ
ἐδεώρὴσα ἔν τῶι διαδιδόναι ε ” ” “

μ τοις αδελφοις τὰ ΰεῖα μυστὴρια Τωἔἔτῶν προσι ίντων ὑπὸ τὴς κοινωνίας φωτιζομένους, τινὰς δὲ υπ” αιἶτὴἔ
κατακρινομένους καὶ τρόπον τινὰ νεκρουμένους ὡς τοῦ θείου φωτα;

ἕὴ ὅντας ἀναξίους. καὶ καΰῖ ἐκάστὴν τοῦτο τοῖς ἀδελφοῖς διεμαοτύθαἶο /
χὶἐ 10 λέγων· προσέχετε ἑαυτοῖς, ᾶδελφοὶ καὶ πατέρες, καὶ ἕκαστος ὑμωλ,

δοκιμαζἐτω ἑαυτὸν καὶ οὕτως ἐκ του ἄρτου ἐσΰτιέτω
ὶϋ καὶ ἐκ του ποτὴρίου πινέτω, καὕώς φὴσιν ὁ ἀπόστολοἔλ

ὁ 'νὰο ἀνοιἔίως τοῦτο ποιῶν κρίμα ἑαυτῶι ἐσὕίει καὶ πίνω·
διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ὁ τὴν ἀναίαακτον ΰυσίαν τῶι ϋεῶι προοφέοωλὶ

Ἱ 15 ἱεοἔὺς προ μὲν του ταύτὴς ἀρχὴν πο | “
1 ιὴσὴται, τοις πᾶσι διαμαρτύοεταβκαι παραγγέλλει λέγων· ἄνω σ ῶ ` “

1

\ χ μεν τον νουν καὶ τὰς καρδίας, λα"
ε τὴν του λαου ὑπόσχεσιν δεξάμενος ὕαρρεῖ προσενέγκαι τῶι ιλεωί

® κ › χ1/¬ τὴν αναφοράν. ταύτὴς δὲ απαρτισὅείσὴς τὰς χεῖρας είς υῳος ἐκτείνας
ς ° κ ε ν ι. ιιφὀθωιι μοι νποδεικνυων τοις πασι τὸ οίκονομὴίὶὲιι πρὸς τὴν ὴμετέοαλ”ὶ ι 1 ~ ς ~ "Χι: /Ρ 20 σωτὴριαν μυστὴριον μετα φωνης ῦφηχης εἰς ἐπήκοον παςτὸς του

, χ "' ι › Η ~ σ ν 3ῃιι. Ά λαολὴ λἶλίεί τα| αἴία 'ἕως ανιοις, ὡς αν εἴποι τις· ἐπειδὴπερ ω>
χ φὴσιις αιιθρωπος ειμι αμοιοπαὅὴς ὑμῶν αγτοωι τὰ ἑχάσ-[ωχ πεμ-ιραγ· Ρ

ίξἔω ῖε ζω μεμελετιιμεναι δια τοῦτο λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κνοίωί.
ω τίς Ό Ψαστθίμαωίας ” συ ναταΰἐσεω ῖ “ν 2ο ισ ιῶῖὶ

1 2ὅ βεβἔώμωτακ εἴ Ήἔ ὑπὸ μἴσθιἔ ἢ ιίνὴσικακίας ἔσκοὅτἶοἔῖδίι εὶ ζις ξὐπὀ
'ί ννόνον τι 6 Ν τον-οι τι < ¬ = ι 3- 1- ιΡ/ | θ7^?§ ωται, ει τις υπο υπερὴφανιας ὴ οιλαζονειας

κεκρατὴται, μὴ τολμὴσὴι οι _

ἔω

ἑἱ

. ί ~ / _Ι \ Μ ὁ Ἱ θἶσελΰειν τουτωι τωι ΰείωι καὶ ἀχοαλ'. ἔἰ | |ἶωβ ἶωβ Ξβθξλ” λλ ία λἶθοσῖιλϋθνοιις μετανοιας ᾶπονιψάμενος καὑὶαοισλῖί
εαυτον απο παντος μολυσ “ 1 ι ι

ειτ-
· ιων οαοκος και πνευματοέι.έιἐτ

ετ 11 1 Οοτ 11, 28. 29 ` ἔθ 11 Οοτ '7, 1ει
τοι' `οιτιἐς] Ο1λἴΟΡ (Π) |
Η

8 ὅτε Ο 4 πολλάκισ νΡ ° | 3 · ~
| | αγιουσ α ελουα συνλειτου ουνταο Ο

6 ὀωλλλλσατο Ο | ιυαυι Ο θῖμεταδιδόναι 7ἔ 8 καὶ¬νἕιἴρου|ιιένο°ο0”
ΕΞΜΌ Ο 0 ὕιεναετύοετο Εντ τ τε εοιτοι ιετιι ο ιε τοϋ
νει Ι-νἦνε Ι αφήνεται Ρ 1ο τοι ιιτι και τεωι ο 18 οι τευιι Ρ
19 δεικνυων 11 | ημων 1ονΡ 20 ιυπὴκοον Ε ὑπακοὴν νΡ 22 ὑμῶν Ο:
ἱεοΙτ ΕΥΟΡΠ 1 εκαστου Ρ 24 ουγκαταΰέσεωσ 1?εΙ›1τ Τς 25 με-Ξ βρομωται Ο βεβορβόρωται Ιινθο βεβόρω-[αι Ρ 27 τολμήσει ΕΏΟ

28 ὰὰ τῆσ Ρ 1 καϋαθίσει 001311 καΰαρήσει 1ζ.ν

.τ
Η
Ί
:!
ΠΙ
ιὶ

ὶὶ

τε ικιν αίλ
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ὰλίἔωσὐνὴν ἐπιτελῶν. τὰ γὰρ ἄγια ταυτα οῦχὶ τοῖς βεβὴλοις, ἀλλὰ
τοίἐῖ ἄνίοις. ὅσοι τοίνυν τῶι ῖδίωι ΰαρρεῖτε συνειδότι, προσέλδετε
Ζιἕθς αὐτὸν κἕὶ φωτίσιλὴτε καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οῦ

72 καταισχυν ·ὴι. -
Τῆς δὲ μακαρίας Ζἶῦδοκίας ὑπὸ Θεοδοσίου ἀπατὴδείσὴς καὶ τὴς

όαϋθλικῆς κοινωνίας χωρισδείσὴς καὶ πάσὴι σπουδὴι κρατῦναι καὶ
σλβυίοοτὴσαι τοὺς ἔὰποσχίστας προΰυμουμένὴς καὶ κατὰ τῶν ὀρὕο-
ὀθἔων ὰγωνιζομένὴς ἄπαντες 'οί τὴς ὰγίας πόλεως καὶ τὴς ἕρὴιιου
ιωονοιχοὶ τὴι αῦτῆι αποστασίαι κατείχοντο καίπερ Θεοδοσίου
ποδὼν γεγονότος καὶ Ίουβεναλίου τὸν οίκεῖον ὰπολαβόντος ὕρόνον.

ὅ ό 2 7αὕτὴ τοίνυν γράμματα δεξαμενὴ διαφορως παρα τε τοῦ αδελφου
ἶωτῆς Θὐαλερίου καὶ του γαμβρου τὴς δυγατρδς αὐτῆς >Θλυβρίου
αποστὴναι τὴς τῶν Εῦτυχιανιστῶν κοινωνίας -καὶ τὴι καὅολικὴι
κοινωνὴσαι ἐκκλὴσίαι, μάλιστα διὰ τὰ συμβάγτα αῦτῆι ὅλιβερὰ

#8 ετ' 2 ~ ¦ (' | 2 2 -σ _'ΤΟΤΘ του γμμβρουιαυτὴς εν Ρωμὴι αναιρεδεντος κακειδεν τὴς
'ιἶἕγατρος αυτὴς και τῶν ἐγγονίων αῖχμαλωτισδεντων είς >%1φρικὴν
8 αρεῖτο δισταζουσα κατὰ διάνοιαν καὶ οὐ ουλοιενι πατιῖσαι τὸ
ἴδιον | ὁκ ι ὁ κ Ί9 |ἦ| 11 “Ι 7 (Η> | συιει ος και ια προσπα ειαν συγγειειας προ ουιαι ὴιπερ
ενομιζεν πίστιν κινου ένι δὲ τ”ι είς ὅεδν ὰ άπι ι ἐλο ίσατο μαλλον
τοῖς δεσ ό οι 9 λίἔ ι7”ιδ 37 ι ὶ 17 ὶτὶυν δν βεβαιοτέ αν| ιν ρ ς σχο α ειι αι ρασιι και παρ αυ τα ρ

ιν /πιστιν καταμαίὶειιι. καὶ αποστέλλει τὸν τιμιώτατον Ἄναστασιον
τὸν χωρεπίσκοπον μετά τινων ὰνδιρώπων αιὕτὴς είς ἔὰντιόχειαν
πθὸς τὸν ὁίγιον Συμεώνὴν τὸν στυλίτὴν μέγαν τότε φωστὴρα όντα
καὶ τὴι οῖκουμένὴι ἐκλάμποντα σὴμαίνουσα αὐτῶι διὰ γραμμάτων

1 »- - ... ...τοι τὴς διανοίας καὶ βουλὴν ὅεάρεστον παρακαλουσα λαβειν παρ”
αυτοῦ. δ δὲ ὅ ιο Συ εὼν ἐδιὅλωσεν αῦτῖι λέ ων· ίνωσκε ὅτι ὁ
ὅ ί ς ~ Ψπ 9 λλέ κι 7 κι : 277 οι 7 κ 7 νιοιβολος ορων τον πλουτον των σων αρετων εξὴιτὴσατο σε σινι -
| Γ _ 3 Ν _ασαι ως τὸν σιτον καὶ δ λυμεὼν εκεινος Θεοδόσιος δοχειον καὶ

2 Ρε 33ς Β _ 2? Ρ. 48, 2 Ϊοο 22, 31. 32

οινσμω

Ἐ1 ἐπιτελῶν ἐν φόβω ϋῦ ΕΟ 2 προσέλδατε ΕΟ 5 /1 Ο1ινΟ
ΑΒ-ῃ Ι δὲ ΕΏΟΡΠ; μὲν Ο 7 συγχωρὴσαι Ρ 8 ποἱντεσ 1.ι1ῖΡ θ ἐπι-
οτάσει Ρ 10 γενομένου Ο 11 δεξαμένὴ διαφόρωσ Ο; διαφόρωσ·
ὀδἔοιμένὴ 11 διαφόρωσ δεχομένὴ 1ονΟΡ 15 ἀναιρεὕέντοσ ἐν ρῖώμὴ Ο
15 ἐκγονίων ν ἐκγόνων Ο ἐγγόνων ιι 17 καὶ 1ἶο11Ιυ Οτι 12 πίστιν
κατέχειν Ο | δὲ 012011: τὲ ΪΪΡ 22 αὐτῆς ἶΘ111ϋ Ρ 28 συμεῶνα:
νΟΡιι | ὅυτα τότε φιοστὴρα Ε 24 τὴσ οῖκουμένὴσ νΡ 25/25 λαβεῖν·
παρ” αὐτοῦ παρακαλοῦσαν 2θ συμεῶνισ1ι | γίνωσκε τέκνον Ο 2? ἐξε-Δ
τὴσατο Ο -

Ζθθ
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ὶὅ ανον του πονο ου ε ονὼς τ`ν δεσ ιλ” σου υ· ὶν έ ό ωσέυι φ
ι ι Υ ι :λ7 κ ν _ 5 . \ ς ι | Β |

τε %οιι διειῖαροιξεν. α τα αρσει 00 γαρ εξελιπεν σου 97 Ωτιστις.

ἐγὼ δὲ τοῦτολίαν τεααόμακα ὅτι τὴν πὴγὴν έγγυς ἔχουσα καὶ ταύτὴυ
~ 2 _: με ..Ι .α νοουσα ιακ οαεν του αῦτου ὅδατο αντλν σαι ἐσπούδασα . έ ει

| 2 / 1 | | ς 7 ς χ ς3 _ αν6 τοινυν αυτοδι τον δεοφορον Ευδυμιον ° έπου ταις αατου διδασκαλίαις
καὶ νουαεσίαις, καὶ σώι ιι; ταῦτα ” ακα ία ακουσα ι ” '| 2 ὴ μ ρ σα υ οκια

: 5 : 1 Ρ. _,ουκ ὴμελὴσεν, αλλα πρωτον μὲν μαδουσα ὅτι είς πόλιν οῦκ ανέχεται
/ ε |εὶσιεναι ο μεγας Ζἶῦὅόμιος, ἐσπούδασεν εὶς τὸν ὑὴιὴλότερον πάσὴς

τῆς ἀνατολικὴς ἐρὴμου τόπον κατὰ νότον τὴς αὐτοῦ λαύρας ὡς από
10 σταδίων τριάκοντα πύργον οῖκοδομῆσαι βουλομένὴ ἐκεῖσε συχνότερου

~ κ 5 ~ : | ~
της ἶλειας αυτου απολαυειν διδασκαλίας. καὶ αποστέλλει Κοσμαυ
τε τον σταυροφόλακα καὶ Ἄἰναστάσιον τὸν γωρεπίσκοπον είς έπιζὴ-
τὴσιγ αυτοῦ. οίτινες ἐλαόντες είς τὴν λαύραν καὶ μὴ εὐρόντες αῦτδυ

ς 8 1 :Ξ κ κ τ -- ›ακουσαντα και επι τον Ρουβαν αναχωρὴσαντα κατέβὴσαν προς
15 αυτον εχοντες και τον μακαριτὴν Θεοκτιστον καὶ λόγωι πλείονι

ιπαρακαλεσαντες καὶ μόλις πείσαντες ὴγαγον αὐτὸν πρὸς αὐτὴν ἐς;
°' ς ν : τ ι ·.. Ι- ι- ...τωι ρικρδἐμὴαεντι πυργωι, εν ωι τοπωι νυν ίδρυται ὴ του Σχολαρίου
ονα . = . - - - ιτω 7 ὴ ~ι τρν αγιον αεασαμενὴ)και περιχαρὴς γενομενὴ προσκυνη-

20 σασα Ξιυτωι ειπεν· νυν εγνων οτι επεσκενιατο ό αεὸς τὴν έμὴν αναξιό-
ττταιαῖ “ |.°ὶ“ ζ.°| εν777 τὴς | σὴς παρουσιας ο δε αγιος~γερων ευλογὴρας αυτὴυ

ιεγει προσεχε σεαυτὴι, τέκνον, του λοιπου° δια γαρ το υπαχαὴναί
σε τὴι Θεοδοσίου πονὴρίαι τὰ πονὴρά σοι καὶ πανέχαιστα συνέβη
κατὰ τὴν Ἱταλίαν· απόστὴἱὶι τοίνυν τὴς αλόγου φιλονικίας καὶ πρὸς
ταῖς αλλαις τρισὶν αγίαις καὶ οὶκουμενικαῖς συνόδοις, τὴι τε ἐν

| το25 Νικαιαι συνελαούσὴι κατὰ ”%1ρείου·καὶ τὴι ἐν Ϊίωνσταντινουπόλει
1 ~ Ώκατα λίακεδονίου καὶ τὴι εν Ἰἶφέσωι τὸ πρότερον συνελδοόσὴι κατὰ

| | 3 Ρ Κ ~ίνεστοριου δεχου καὶ τὸν εκφωνὴδέντα ὅρον υπὸ τὴς νυνὶ συνααροισ-
: ι 3 ~ ν __δείσὴς εν Χαλκὴδονι οικουμενικὴς συνοδου καὶ αφισταμένὴ τὴς

| 3 _' Ἡ |Δὶιοσκορου κοινωνιας ίουβεναλιωι τωι επισκοπωι Ἱεροσολύμων
80 κοινώνὴσον. καὶ ταυτα εῖπὼν ὑπερευξάμενός τε καὶ συυταξάχιευος

αατῆι ανεχώρὴσεν. ὴ δὲ υπερΰαυμασασα τὴν του αγίου ανδρός

οινσριε)
2 ἐςέλειπέν 00 (3 /Τῖΐ τι | ακούσασα ὴ μακαρία 1.ιΟ 8 εἰ-

σιέναι ΟΟΠ: εὶσελΰεῖν 1ινΡ Θ λαυρασ αὐτοῦ νΡ 10 συχνότερον
ἐκεῖσε ΟΠ 12 τε ίε111ἰ: Ο 12/18 αναζὴτὴσιν ν 141 ακούσαντα]
ακούσαντα τοῦτον 11 10 μόγισ ν 1? νυν ἴδρυται] συνίδρυται Ο
18 γεναμένὴ Ο γινομἐνὴ Ο 18/1¦) προσκυνήσασα αὐτῶι Ἑε111υ 12
10 ἔννω Ο 21 σεαυτὴν ΟΠ 28 αλόγου 1/ΨΟΡΠ: αὐτοῦ Ο 28 τὸ
ίε111υ..Ρ ι 2? νῦν Ο 28 καλχιδόνι Ο καλχιδῶνι Ο καλχὴδόνι 11
29 τῶι Ἐε1ι1υ 1.ινΡτι ἔἰθ καὶ συνταξάμενοσ Εε111υ Ο

Ρἠ
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ΒΟ 1§ι1‹1ο1τἰαε 1ὶϋο1ε1ιε111· κατ Βεἰο11ε1:ἱτο11α 49,

αρ-ετὴν τὰ παρ” αὀτου ρὴαέντα έργωι ἐπλὴρωσεν ὡς απὸ στόματος
αεοῦ ακούσασα. παραυτίκα γὰρ ἐν τὴι αγίαι πόλει εὶσελαουσα καὶ
διὰ τὴς μὴνύσεως Ϊίοσμα καὶ Ώαναστασίου τῶν πρεσβυτέρων ένω-
αεῖσα τῶι αρχιεπισκόπωι έκοινώνὴσεν τὴι κααολικὴι ἐκκλὴσίαι πλὴδος
πολυ λαικῶν καὶ μοναχῶν τῶν ὑπὸ Θεοδοσίου πλανὴίλέντων διὰ
του καα” ἑαυτὴν δποδείγματος ἐπὶ τὴν καΰολικὴν ἐπιστρέφασα
κοινωνίαν. τῶν δὲ δύο αρχιμανδριτῶν ό λἶλπίδιος τὴν απάτὴν
απο|τιναξάμενος τῆι έκκλὴσίαι ὴνώαὴ, δὲ Γερόντιος έπιμείνας
τὴι προτέραι αλόγωι ένστάσει συναπέστὴσεν ὀπίσω αυτοῦ λαὀν
ῖκανόν, μεαα οὕ δύο τινὲς μοναχοὶ ἐκ τὴς >Ελπιδίου συνοδίας ἐξέβὴσαν
έπιμείναντες τὴι απάτὴι .Μαρκιανδς καὶ (Ρωμανός καλοόμενοι. ῶν
δ μὲν περὶ τὴν αγίαν Βὴαλεέμ, δ δὲ ἐπὶ Θεκώαν τὴν κώμὴν κοινόβια
συνεστὴσαντο. μέντοι μακαρία λἶῦδοκία τους αδελφοὺς του σταυ-
ροφύλακος είς τὴν λαύραν όντας τοῦ μεγάλου Εὀδυμίου μεταπεμφα-
μένὴ πρεοβντέοθυς Τῆς άγίας λέναστάσεως χειροτονὴαῆναι παρε-
σκεόασεν καὶ τδν μὲν Γαβριὴλιον προσλαβομένὴ ὴγούμενον του
σεβασμίου οίκου πεποίὴκεν του αγίου πρωτομάρτυρος καὶ πρώτου
διακόνου Στεφάνου, Χρύσιππος δὲ ἐν τὴι αγίαι διαπρέφας Ώαναστάσει
πολλὰ συγγράμματα κατέλειπεν πάσὴς αποδοχὴς αξια. ὴ δὲ μακαρία
Βασσα ὔανδρέαν τὸν αδελφὀν Στεφάνου του ἐπισκόπου Ἱαμνίας
έκ τὴς λαόρας του μεγάλου Ζἶῦαυμίου μεταστειλαμένὴ ὴγούμενον αὐτὸν
κατέστὴσεν του ὑπ” αὀτὴς κτισαέντος μαρτυρίου του αγίου Μὴνα.

Τῶι ὀγδοὴκοστῶι δευτέρωι τὴς του μεγάλου Ζἶὐαυμίου ὴλικίας
χρόνωι ὴλαεν προς αὐτὸν ὀ μακάριος Σάβας παρακαλῶν μεῖναι

οκἘ
Οτ- *Ξ

ι

28. Ρ. 50, 29 82. 1.ε1›εΠε]ει11ι· = Αιτἔιιεο 458--Αιιἔιιετ 459. Νε.ο11 νἰτ.
δαιοειε Ρ. 227. 228. 231 Ιεαιτι Βαισαε ἰιη1?ι·ϋΙηα1ιι· 457 τα Ιἑιιωιγτηἰοε ιιιια
ννυταε 11οο11 ἰιι αἰεεειπα 55.111· 111 ααε Ιἰοἰηοισἰοιι ασε 1Ἱ1εο1:ἰ:ἰευοε ρε-
8ο11ἰο1‹ὶ:. Βἰεε 1)αϋι1τΠ κνἰτα ισεεἰεαυἰἔο ς1ιιτο1ι αἰο Βγι1ο11τοτιὶεττιοιι Ρ. 50, 2Οἴ. :
Ϊοοο ννιιτςἰε αυτ '?. 1ἶε1σι·ιιε.ι· 457 τιιιτι Καὶεοι· ἔε1:τὀ11υ [Ο11ι·οι1. Ραεο11.
Ρ. 592, 18], Ρτουετἰοε αιιτ 28. Ματτ ει·τοο1·‹1ου. ΑΙεο ἰεϋ ετατυ ὀγδοὴκοστῶι
δευτέρωι τα εευτευ ὀγδοὴκοστῶι: ο1› οἰαε ίαΙεοΙιε δευτέρωι αει· Ιιεὶ. 111σει·-
1ἰε1*ει·υηἕ οαει· 1ἰγι·ἰ11 οαει· εεἰιτειι ΟιεκνὲτΙ1ι·ειΡἐὶ.ι1ι1εττι τι1τι1εο111·οἰ1σει1 ἰευ,
νναρε ὶο11 ῃἰο11τ τα ει1τεο11ει‹:1ειι.

Ο111ῖΟΡ(11)

λσῖὕ 12 λῖΰ σ δὲ Ο 5 πολὺν Ο πολλοὶ Ο4 τῆι] -τὴ άγια ΟΠ Ι καὶ π 7 οσ π.ὴ ο .
τε καὶ Ο 9 έπέστρεφεν Ο 8/9 τὴ πρωτέρα ἐπιμείνασ 11 141 ἐν τὴ
λαύρα Ο Ι μεγαλου] μακαρίον 11 15 αγίας] αγίασ χῦ του αῖι ὴμῶν ΟΠ
15/19 παρεσκεύασεν χειροτονὴδὴναι Ο 19 μὲν] μέγαν 1. Ι γαβρίλιον 1;
1?/18 πεποίὴκεν] έποίὴσεν 115.011 Στεφ. Ο | καὶ-διαἔου Ο: ἶσ1ι1ϋ1ζινΟΡ11
19 κατέλιπεν Ρ 21 μεταπεμὴιαμένὴ Ο 29 /121 011170 Π 11

Έ. ιι. 11. 49, 2: Βεὶικνκιτὺτ 4
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60 1ισ1οστι ασε 12ι1τ1πγττιἰοε

παρ” αὐτῶιν ὁ δὲ μέγας Ζἶὐδὐμιος τοῦτον δεξάμενος πρὀς ὀλίγον
μὲν παρέδωκεν τῶι ἑαυτοῦ μαδὴτὴι Δ1ο|μετιανῶι, μετέπειτα δὲ
καλέσας αὐτὸν λέγει· οὐκ ἔστι δίκαιον, τέκνον, νεώτερόν σε
ὅντα εἰς λαύραν μένειν, μαλλον νεωτέροις ἐν κοινοβίωι λυσιτελεῖ.

Ο -# |5 πάνυ γὰρ παρεφυλάττετο ὁ. μέγας Εὐὐὐμιος ἐν τὴι εαυτου λαυραι

1

1

2

αγένειον δέξασααι διὰ τὰς τοῦ πονὴροῦ ἐνεργείας. καὶ αποστέλλει
αὐτὸν τῶι μακαρίτὴι Θεοκτίστωι μετά τινος τῶν πατέρων δὴλώσας
αὐτῶι ὅτι δέξαι τὸν νεανίαν τοῦτον καὶ πρόσεχε αὐτῶι· ώς γὰρ ἐγὼ
δρῶ, διαπρέφαι μέλλει ἐν τῆι μοναχικὴι πολιτείαι. ὴτις προφὴτεία

Ο οὐ διὴμαρτεν ° μεγάλως γὰρ διέπρεφεν ὁ μακαρίτὴς Σάβας καὶ διεδόὐὴ
τὸ ὅνομα αὐτοῦ απ” ακρων τῆς καίὶ” ὴμας πολιτειας έως ἄκρων.
οὐτινος τους ἐπαίνους καὶ τὰ κατορδώματα οὐ δυνατον ἐν παρεκβάσει
γραφῆναι, αλλ” εῖπερ τῶι αεῶι φίλον, τὴν ἐν χερσὶ πραγματείαν εἰς
πέρας αγαγὼν ὀλίγα τινὰ περὶ αὐτοῦ ἐν ίδιαζοὐσὴι πραγματείαι

5 διὴγὴσομαι. οὔτε γὰρ ἐμοὶ ασφαλὲς αποκρὐφαντι τὰς ὑπὸ ὀσίων
ανδρῶν παραδοαείσας μοι αεαρέστους ,πράξεις το καὶ πολιτείας οὔτε
δίκαιόν ἐστιν ασεβῶν μὲν βίους παρὰ τοῖς ἔἔοοιλοο Ήμαοϋοϋ τοῖς
μνὴμαις, τους δὲ παρ) ὴμῖν εὐσεβείαι διενεγκόντας σιωπὴι καὶ λὴαὴι
παραπέμπεσααι. `

Ο Κατα τὸν εῖρὴμένον χρόνον Λέοντος τοῦ φιλοχρίστου τὴν Μαρκι-
ανοῦ βασιλείαν διαδεξαμένου ἶΓιμό|δ·εός τις. ἐπίκλὴν Αίλουρος τὴν
”Αλεξανδρέων πόλιν διέσεισέν τε καὶ διετάραξεν, Προτέριον τὸν
τὴς πόλεως πρόεδρον ἐν τῶι αγίωι βαπτιστὴρίωι κατασφάξας καὶ
τὸν πατριαρχικὸν αρόνον αρπάσας. ἐντεῦδεν τοίνυν πάσὴς Αίγυ-

25 πτιακὴς διοικὴσεως θορύβου καὶ ταραχὴς πλὴοωιλοίοῆς δύο ανοχοο·
ρὴταὶ αξιομνὴμόνευτοι ἐξελαόντες από τοῦ ὅρους τὴς Νιτρίας ὴλδον

ο1.νοΡςΠ›

1 παρ, 011011: συν νΡ 2 αὐτοῦ 0 4 αλλα μαλλον 0 μαλλον
γὰρ 1ινΡτ1 μαλλον δὲ 0 Ι ιοοινοβίοὶο Ο 6 ἐλ' 199113- Ο ὶ αἶλτου Ο
8/Θ ὁρω ἐγὼ Ο 120 μακόριοσ 1ονΡ 14 πέρασ 1λῖ0Ρτι: τελοσ 0
15 αποκρὐὴιαι Οῃ 18 πράξεισ 00: αὐτοῦ [αὐτῶν Π] πράξεισ 11νΡτι
18 μυήμαισ Οοωμυειαισ 1.171) Ι ὴμῶν0 19 11εσ11αΗ:συ τιασ11 παραπέμπε-
σίὶαι σἰτι 1ἰαΡἰυσ1 711? ἰὶιοστ θτσταεἰπιοε σἰτι [Νέα Σιών 12 Ρ. 564-5θῦ]›
ααεἔιποη αιιτσ11 αἰσ ἶ111στ1ἰσἰστιιτιἔ Με τιἰσ11ο1ιγι·ἰ11ἰεσ11 στννἰσεσιτ ννὶτα
29 /113 011170 Ϊ; Π 21 έπίκλὴν Αἴλουροσ ίσ111υ 11 ἔλουροσ 011110
22 τς [θ]]Η¿ Ο Ι ΠΘ0τέΩ¿0;ι: πρητέριηυ τε 7ῖΩ0ΐέρ)ι0ν Ο

28 τὴσ αὐτὴσ ιῖΡ 1 ἐν ἰσ1ιΙυ Ο | καὶ ἱσ1σΙυ ν0Ρ 24 αρόνον
ἀρπάσασ Ο1ου: ἱὶρόνον ὴρπασεν 0 ὴρπασε θρόνον νΡ 24/25 έντεῦα·εν-
αὶγυπτιακὴσ [πάσὴσ τὴσ αὶγυπτιακῆσ 0 τῆσ οἱιλολοῃαλίλλο πάσλῖσ Π1 0011:
πάσὴσ τοίνυν ἐντεῦαεν αὶγυπτιακῆσ 1ινΡ 28 Τοῦ ὅοοος ἶθὶιὶΐι-1-·νΡ
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ἐν Παλαιστίνὴι καὶ παρεγένοντο πρὸς τον σὴμειοφόρου Εὐὴύμω.,
ς ι -× 1 3 -- ιυπο τὴς περι αυτου πανταχοσε διααεούσὴς φὴμὴς έλιιόμευωα ἔμεωγω,

1 2 ^"' ( 3 2 2δε παρ αυτωι έκαστος εν ιδιαζοντι κελλίωι. καὶ δ μὲν ἴίαππαδόκὴς
°;° με / -×ὴν τωι γενει, Μαρτὐριος δὲ τωι ὀνόματι, δ δὲ Ἱἰλίας μὲν ῶυομάζετο

οω 2 1' ~ 3τὴς δὲ ”14ραβιας υπὴρχεν. τούτους τους δύο λίαν ααγαπἠσας ό τὼ,
μι | 2 | 5νουν πεφωτισμενος Βυαυμιος συχνότερον είς συυτυχχζωι πθοετθέπετο

διορατικῶι ὅμματιμαλλον προβλέπων ὅτι τὸν τοῦ αγίου Ίακώβου
~ | | |του αποστόλου μελλουσι διαδεξασῦαι αρόνον ἐν ῖδίωι καιρῶι έκαστος

αὐτῶν. τούτους μεαι” ἑαυτοῦ είς τὴν ἔρὴμον τοῦ ίίουτιλοι καὶ του
ι-4 1 1 | αν1Ρουβα κατα τὴν τεσσαρεσκαιδεκατὴν του λἶαννουαρίου μὴνὸς ἐλάμ-

βανεν. οίτινες διὴγον αὐτόαι συν αὐτῶι ἕως τὴς των βαιωυ ἑωτης
ἔχοντες μεα” ἑαυτῶν τόν τε αοίδιμον Γεράσιμον καὶ τους λοιπους
αναχωρὴτὰς ἐρχομένους κατὰ κυριακὴν καὶ τῶν χειρωυ ως

| Ν

μεγάλου Ζἶὐαυμιου των αχράντων μυὶστὴρίων μεταλαμβάνοντας.
| ~ἐπειδὴ δὲ τὰ κελλια τὴς λαὐρας στενὰ λίαν καὶ απαραμυαὴτα ῦπὴρχον

οὕτως αὐτὰ τοῦ μεγάλου Ζἴῦαυμίου γενέσαιαι κελεόσαντος, χρόνου
τινὸς διελαόντος, ό μὲν Ἱἰλίας ἐπὶ τὴν Ἱεριχῶ κατελαὼν κελλίον
έαυτῶι έξω τὴς πόλεως ῶικοδόμὴσεν, ἐναα νῦν ίδρυται τὰ εὐαγὴ
αὐτοῦ καὶ περιφανὴ μοναστὴρια, ὁ δὲ δίαρτόριος εῦρὼν σπὴλαιον
κατὰ δυσμὰς τὴς λαὐρας ὡς από σταδίων δεκαπέντε ὴσῦχαζεν εῖς
αὐτό, ένῦα καὶ μοναστὴριον σὺν αεῶι περιφανέστατον συνεστὴσατο.

Τῶι ὀγδοὴκοστωι τρίτωι τὴς τοῦ μεγάλου Ζἶὐαυμίου ὴλικίας
> | 1 2 2 |χρόνωι ίουβεναλιος μεν ο αρχιεπισκοπος τὸν τεσσαρακοστὸν τέ-

2211 83. 11σ1ασιπε]α11τ = Αιιρςιιετ 459_Αι1ςι1ευ 499; ‹1ε.ι1αο11 ννϋτασ
Αιπαευαεἰιιε Απαιετσἰυ ἰπι 1ι11ἰ 490 Ἑοσρἰτιτισῃ. Αιοσι· ειιισ11 ‹1ἰσειηα1 ἰετ ασε
11σ1:σι1ε]ει11τ στο τννσἰ 11ἰιι11σ1υσιπ το 11οσ11 αιπςσἔσισσιπ; υε.σ1ι νἰτα Βαιοασ
Ρ. 234. 238 [νι¿1. ε.ιιο11 νὶτα Ογτἰειοἰ 3] ννιπασ Αηαεταεἰιιε εσυοῃ Αιτίαηἔ
1υΙἰ 458 1?αυ1·ὶανσ11; 1ιινσΠαΙ ττιιιβ ὶη αστοεσὶιοση 1α11τ ασεοοτισσιι εσἰυ..
Βἰσ Ώαυσι· νοτι ασεεσυ 1·*ε.υι·ἰειι·σ11αι› ἰετ τιι 11οσ11 ατιἔσἕσισση; ιιασ11 0ο11.
Αυ.σ11. 49 Ρ. 199, 19 πιο εσἰπ 110ι·ἔἑ1ι1ἔσι·1?ι·αγ1ἰοε 417 εσἰτι Ατητ απασ-
υ1·σ1:σ11. Α11 αει· Ζα111ιιιτ| ἰεἰ; τιἰο11υε κιι ὲὶτιαστιι; ασε 1τι·υι1ττι Γἐι.Πυ 1ἰ§ι1·ἰ11
εσ11οετ οασι· ασε Ττααἰυἰοτι ασι· 1ἰ1ὸευστ Ζυι· 11ειετ.

0111ῖ0Ρ(τι)

2 πάντοσε 0 πανταχοῦ 0 | έμειναν δὲ 0; καὶ έμειναν 111ί0ΡΙ1
3 αὐτοῦ 11 Π 5 αρραβίασ 0 '? τοῦ 1σ1π1υ 0 19 τεσσαρισκαιδεκάτὴυ ΟΕΟ
τεσσαρακαιδεκατὴν Ρ 15 ἐπεὶ 0 19/1? χρόνου-διελαόντοσ Ἑσ111υ 0
1? δέ τινοσ 1? 18 ὶδρυνται 110 19 καὶ περιφανὴ ίσ111τ 0 Ι εὑρὼν σπή-
λαιον 111ἶ0Ρ11: ἐν σπὴλαίω 0 29/21 ἐν αὐτῶ 1ἶ0Ρ 1 καὶ ῖσ111ί3 0
22 211 011170 Ώ τι | τὴσ ίσ111ϋ 0 Δ . .
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ταοτον ἐν τῆι πατοιαοχίαι πλὴοώσας ἐνιαυτὸν τέλει του βίου ἐχοή-
σατο, Ύἱναστάσιος ὁὲ ὁ πολλάκις μνὴμονευὕεὶς ψήφωι τοῦ-λαου
παντὸς εἰς τὸν του Ἰαιιώβου ἀνάνεται ΰοόνον ἐν ἀοχηι τοῦ Ἰουλίου
μὴνός. ὅστις του ὕοόνου ποατήσας παὶ τῆς του μενάλου Ζἶῦὕυμίου
ποοφὴτείας ἀναμνὴσϋεὶς Φίδον τὸν μετἀ αὐτοῦ τὸ ποὶν ιιατελϋόυτα
Θεέ Τὴν λαὐηαν ἀναννώστὴν και .τῆς ποοςοὴτείας ἀκούσαντα διάκονον
τὴς ἀνίας χειοοτονὴσας ”Αναστάσεως ἀπέστειλεν σὺν τῶι σταυοο-
φυλαιιι ποὸς τὸν μεναν Εῦΰυμιον τὴν τε τὴς ποοφὴτείας μὴνύων
πλὴοωσιν και παοακαλῶν ιιατελϋεῖν και ἀσπάσασϋαι αυτόν. ὁ ὁὲ

ι . ι ι ι ι 7 ι ι ι ι ι ιμενας | αντεὁὴλωσεν Ευὕυμιος λενων· εμοι εοασμιον εστιν, τιμιω-
τατε πάτεος ἀπολαύειν ἀεὶ τῆς ὕμετέοας πατοότὴτος, πλὴν ὅτι τὸ
πηιν δεχόμενος ὑμᾶς οὐὅαμῶς ὡχλούμὴν, νυν δὲ ὐπεοβαίνει τὴν ἐμὴν
ἀσΰιένειαν ὴ παρουσία τῆς υ-μετέοας μαπαοιότὴτος. ὁυσωπω τοίνυν
τὴν ιἶμετέοαν άνιότὴτα μὴ |σιιυλῆναι ποὸἔ Τὴν ἔμὴνμετοιότὴτα· εἰ ὁὲ
πελευετε παοοἶνενεσὕαι,/δεχομαι μετα ἕαοας. και εἰ ὁεξομαι ὑμᾶς,
παντα παοαβαλλοντα δεχομαι και ουκετι συνχωοουμαι καὕίσαι ἐν
τῶι τόπωι τούτωι. ταυτα ἀιιούσας ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὁιεποίὕὴ λέ·νων°
εἰ ·ΰ·λῖιραι αὑτὸν ὑπάνω, οὐκέτι ἀπέοχομαι.

Τεοέβων ὁ Σαοακὴνὸς φύλαοχος τῶν Σαοακὴνων υπάρχων ἀπελ-
ΰὼν εἰς Βόστηαν ὁιὰ συμβᾶσαν ανάνκὴν πειοασμωι πεθιέπωεν.
ὑπὸ τινὸς νὰο συμφυλάοχου κατασιιευασὕεὶς παὶ ὑπὸ του τὴν αῦτόιλι
ἀοχὴν ὁιέποντος κοατὴὕεὲς ἐπὶ χοόνον ἕφυλάττετο. καὶ τοῦτο ννοὺς
ὁ μένας Ευθύμιος νοάφει τῶι τοισμακαοίωι Ἰἱντιπάτοωι τῶι τὴνι-
ιιαυτα τὴν ἐιικλὴσίαν Βόστοων ἰὕύνοντι και τὰς τὴς υεοννωσίας
ἀμτῖ-μας πανταχοῦὴ ἔιιπέμποντι σπουὁὴν ποιήσασιλαι ἐλευὕεοῶσαι
τὸν Τεηἐβωνα των ὁεσμῶν τοῖς νοάμμασιν συναποστείλας τὸν ἀδελ-
φὸν Στεφάνου του ἐπισκόπου Ἱαμνίας Γαιανόν. ὁ δὲ ἐν άνίοις |
Ἱἱντίπατοος τὰ νοάμματα τοῦ μεγάλου ὁεξάμενος Ευθυμίου τὸν μὲν

ΟΪ±νΟΡ(ι1)

1 ἐν-πληοώσασ ἐνιαυτὸν Οἰιη: ἐνιαυτὸν ἐν - πλὴηώσασ Ο ἐν - χοόνον
πληοωσασ νη 8 τοῦ άνίου Ο ἙΘΙΊΙΒ ]ζινΡτι Ι ϋοόνον ἀνάνεται ΕνΡ
6 φειδον νῃ, εο ἀα1·οι1ννοἔ | τὸν πηὶν Ε Β και τὴσ-ἀκούσαντα
ἀναννώστην ν 'Ζ χειοοτονήσασ τῆσ άνίασ Ιλ7Ρ | ἐχειοοτόνὴσεν Ο
και ἀπέστειλεν Ο 8 τῆσ ίοΙιΙτ Ρ 8/θ πλὴηωσιν μὴνύων [μὴνοί-
ων Ε] ΕΟΠ _ 10 ευθυμιοσ. αντεὅἠλωσεν νΡ11 11 ἀεὶ Ἑοιτὶτ ῖἴ
πλὴν] ποιν Ο 12 ἐνοχλούμὴν Ε _ 14 δὲ και Ο Εοὶπἰἰε Ο 15 σιελἔισ Ρ
10/1? ἐν-τοῦτο ιιαϋῆσαι Ο 19 ΑΔ ΟἹΪΟ, Βαιτἀ αοἔεεοὶπηἰυϋοτι Ε ΛΗ Η |
Σαοακηνὸς-ὐπάοχων] τῶν σαηαιιηνῶν φύλαοχοσ Ο 21 νὰο τινὸσ ΕνΟΡτι
22 δι” ἑποντοσ τὴν ἀοχὴν 1. | ὑπὸ Ρ Ι καὶ ίεὶπὶἱι Ο 28 σπουδῆ Ε
27 ναινόν Ο 28 εὑΰυμἰου δεξάμενοσ νρ ς ς
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Τερέβωνα πάσὴς καταπλοκὴς ἐλευϋερώσας καὶ ἐφοδιάσας τῶι μενά-
λωι πατρὶ ἀπέστειλεν, τὸν δὲ Γαιανὸν κρατὴσας [ἶῦΰυμίου σπέρμα
βουλόμενος παρ” ἐαυτῶι ἔχειν ἐπίσκοπον αὐτὸν τὴς πόλεως λίὴδάβων
ἐχειροτόνὴσεν.
Ίἰ δὲ μακαρία Ευδοκία ἐκκλὴσίας μὲν ὅτι πλείστας τῶι Χριστῶι

ῶικοδόμὴσεν, μοναστήρια δὲ καὶ πτωχεῖα καὶ νὴροκομεϊα τοσαυτα
ἄπερ τὴς ἐμὴς οῦκ ἐστι δυνάμεως ἀριϋμεῖν. μία δὲ τῶν υπ: αὐτῆς
κτισὅεισῶν ἐκκλὴσιῶν ἀντικρύς ἐστι τὴς τοϋ μενάλου Ζἶῦδυμίου
μονῆς ως ὸ σταδίων είκοσι ὀνομαζομένὴ τοῦ ἀνίου Πέτρου. ἐν
ταότὴι λάκκον μέναν ἐπιτάξασα νενέσὅαι ἐν ταῖς της άνίας πεντὴκο-
στης ὴμέραις παρενένετο τὸ ἔρνον του λάκκου ἐπισκέφασὕαι καὶ
ἀτεαιίσασα εἶδεν τὴν λαύραν τοῦ μενάλου Εὐὕυμίου ὴπλωμένὴν ἔχου-
σαν τὰ κελλία τὰ μοναχικὰ διεσπαρμένα κατὰ τὴν ἔρὴμον. καὶ κατ-
ειιύσιὴ σφόδρα καὶ τὸ νραφικὀν ἐκεῖνο ἀναλονισαμένὴ τὸ φάσκον ὡς
καλοὶ οἱ οἶκοι σου ὶίακώβ· αἱ σκὴναί σου, Ἰσραήλς ἀπέ-
σῖετλε-τι τὸν ὴνούμενον τοῦ οῖνίου Στεφάνου Γαβριὴλιον πρὸς τὸν
μέαιαν Ζἶυδύμιον παρακαλουσα ἐλδεϊν καὶ ἀπολαυσαι τὴς αυτοῦ
εὐχῇς καὶ· διδασκαλίας. ὁ δὲ μέγας Εῦὅύμιος ἕδὴλῶσεν αἐὕταἶι λέγων:
ἐμὲ μὲν ἐν ὶ σαρκὶ ὁραν ἔτι μὴ προσδοκήσὴις· συ δε, ω τεκνον, τι
πεθισετασαι περὶ πολλά; καὶ νομίζω σε πρὸ χειμῶνος προς κυριον
ἀποδὴμεἰν. ὅέλὴσον τοίνυν διὰ τοῦ ὅέρους τούτου ἐπισυνάξαι ἑαυτὴν
καὶ πρὸς τὴν ἐξοδον ἑτοιμασίὶηναι καὶ μὴ προσϋὴσὴις ἐν σαρκὶ ουσα
ἐμοῦ μνὴμονεῦσαι μήτε ἐννράφως μήτε ἀνράςρως, περὶ δόσεως λενω
καὶ λήψεως· ἀλλ” ὅτε πρὸς τὸν τῶν πάντῳν ἀπέλδὴις δεσπότὴν,
ἐκεῖ μνὴμόνευσόν μου, ἴνα κἀμὲ μετἀ εἰρήνὴς προσλάβὴται, ὅταν ΰέλὴι
καὶ ὡς θέλει ὴ αυτοῦ φιλαιιθρωπία. ταῦτα ἀκουσασα ὴ μακαρία
ἐλυπἠΰὴ σφόδρα, μάλιστα ἐπὶ τῶι λόνωι ῶι εὶρὴκει μὴ προσΰὴσὴις
ἐμοῦ μμημουεϋσαι ὲῃιράφωἔ ασιράφως· ἐβούλετο νὰρ καταλεἰψαι
αὐτῶι κατὰδιαΰὴκας πρόσοδον ὶκανὴν. καὶ δρομαίως ἐπὶ τὴν ἀνίαν

Ω.. 'εὶ

15 Νιιτιι 24. 5

ΟΪ.ινΟΡ(ι1)

1 ὰπάσῃσ Ο | ἠλευρέηωσερ Ο 2/4 τὸν δὲ-ἐχειροτόνὴσεν ἙΘΙΠΒ ν
2/8 ἔ7ε“› σπέθσιρι- βηυλόμενοσ παρ> αὐτῷ Ρ σπέρμα βουλόμενοσ ἔχειν παρ)
αϋτῶ 5 ΑΒ” Οἶἀνο 10 μέΰία Ο 18/14 καϊηὶ'ύὶ'η Ο %ατω'"ὶίεϊσα
[κατα-μ-υ)ιῇσα Ο] ΟΡ 15 σου1 Ἐοἰπἰὺ Ρ | καὶ αἱ ΙΟ 24 ὅταν Ο |,
τῶν ΪΘΜἙ ΕΠ Ι ἀπάν-των ΨΡ | ἀπελΰεισ Ο απελθεσ Ρ 25 μετ
εἰρἠνησ καμὲ Ρ | θέλει Ε Ζὕ ΰέλη ΟΟΡ 28 ἢ ὼίθάφωσ ΟΟΠ:
Ἑε1σΗ› ]ζινΡ 29 ὁιαυήκησ Ρτι | εἶσ ν

ΔΕ' 85
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| (_ 5 τ ζ κ κπολῃι ορμὴσασα καὶ τὸν αρχιεπισκοπον μεταστειλαμενὴ και τα π
.Μ τ τ -ζ ζ 3 κ ει

του μενάλου Εῦΰυμιου ρὴὅεντα διὴνὴσαμενὴ απλὴρωτον οντα τον
ναὸν του ὰνίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου ἐνκαινισὕὴναι παρεσκεύ-

ν “ι πεντεκαιδεκάτιι του Ἰουνίου νὸ καὶ τούτωι πολλοὶνασε τὴ 2 μη §
| _' · | 2 \ὰφορίσασα πρόσοδον κύριον πασὴς τὴς διοικὴσεως κατεστὴσεν τον

. › › -κ ν Ξ ΆΓαβριὴλιον. καὶ περιήρχετομτάσας τὰς ὑπ αυτὴς κτισὅεισας εκκλὴ-
> / \ Ἐ > ινσίας ενκαινιζουσα και εκαστὴι αρκουσαν αφοριζουσα προσοδον.

~ Ϊ > σετεσσάρων δὲ μὴνων πλὴ|ρωΰ·έντων μετὰ τὸν ἐνκαινισμον ευσεβως
καὶ δὶεαρέστως δια·δ·εμἐνὴ εἰς χεῖρας ὅεου τὸ πνεῦμα παρέΰετο μὴνὶ
λθκτωβρίωι εὶκάδι τὴς τεσσαρεσκαιδεκάτὴς ὶνδικτιόνος.

Τῶι ἐνενὴκοστῶι τὴς του μεγάλου Ιἶυδυμίου ὴλικίας χρόνωι ὁ
μέχας πατὴρ ὴμῶν Θεόκτιστος ὴσδένὴσεν ἀσὅἐνειαν μενάλὴν, εὶς
"ν καὶ ἐκοι ι Ί? τ νὶ Σεπτε ίωι τ ίτ ι ἀ ”ι τ”ς πτι ς ὶνδικ-

#6 7 | | 3 || λ | ε Ρ. Γ Ζ'τιονος πρεσβύτὴς καὶ πλὴρὴς ὴμερων. ο μεντοι ὴνιασμενος Ζἶυὅυ-
μιος κατελΰὼν ἐπισκἐψασὅαι αὐτὸν και βαρεως ασιλενουντα ὅεασα-
μενος προσκαρτερὴσας ὴμέρας τινὰς τὸν δρόμον τελέσαντα καὶ προς

3 Ε' /τὸν ὕεδν ἐκδὴμἠσαντα τὸν τρισμακάριον εκήδευσεν. ο δὲ ἀρχιεπισκο-
πο ἶἐὶναστάσιο νοὺ τὸν ιακά ιον τελειωΰέντα Θεόκτιστον καὶ τὸνἔἶ ς 7 § τι Θ |
' | ΰ | -σ | ι·-# |με-ναν Ευΰυμιον τὴι κὴδειαι προσκαρτερουντα προφασεως δραξα-

. ι .. .μενος ἀσπάσασϋιαι αυτὸν κατερχεται μετὰ σπουδὴς και τὸ λειὴιανον
του τιμίου πατρὸς καταΰέμενος τὰς χεῖρας του ἀνίου κρατήσας
Εὶῦΰυμίου κατεφίλει λένων· ἀπὸ χρόνου ἐπεδόμουν τὰς οῖνίας ταύτας
χεῖρας καταφιλὴσαι, καὶ ὶδοὺ ἠξίωσἐν με ὁ ὅ·εός° καὶ τὰ νυν παρακαλῶ
σε, τίμιε πάτερ, πρῶτον μὲν εὔχεσΰαι τῶι δεῶι ὥστε τὴν εἰς ἐμὲ
πλὴρωΰεῖσάν σου προφὴτείαν ἕως τέλους φυλαχὕὴναι, ἔπειτα δὲ συνε-
χῶς νράφειν μοι καὶ κελεύειν περὶ τῶν δοκούντων. ὁ δὲ μέγας Εῦὅύ-

Ώ
.ΓΦ
Ω-

Θ ἰτιἀ. ΧΠΠ = 1. ΒεΡἰ:. 450-31. Αιιε. 461 11. 18 90. Ἑιεὶσοιπε-
ηελτι· = Ααρυεϋ 456-Αυἔ. 467; ἰτιἀ. ν = 1. ΒοΡυ. 4ϋ0_31. Αυιἔ. 457.
Ώστε ρΙοἰοΙ1ε Ώατιττιτ νὶυ. Βαὶσαε Ρ. 281- 14 Θθῃ 25, 8 16 Π Έἰιῃ
4, 7 17 Π Οοι· 5, 8

ΟΪανΟΡ(11) λ

2 ὀὴλωὕ-έντα ν 8 στεφάνου τοϋ πρωτομάρτυροσ νΡ θ ναβρίλιον Ε
7 καὶ-ὰφορίζουσα ἙΘΙΠΒ ΟΠ | ἀφορίζουσα ἀρκοῦσαν Ο | προσόδουσ Οτι
8 πολιτευσαμένὴ Ια 10 τεσσαρισκαιυεκώἔτ ΟΕΟ τεσσαρασκαιδεκά-
τὴσ ῖἴ | ὶνδικτιῶνοσ Ο ΙΙ 219 Οῖσνθ /ΙΘ Π 18 ἐκοιμήὅὴ Ο:
ἀπέΰανεν ΪανΟΡΠ ιἔὶ/14 ἰνδικτιῶνοσ ΟΟ Ζνηίκ-του Ρ 17 -τὸω Εθῃῃι ΟΡ
18 τελειωΰέντα ίοΙ1Ιτ Ι. 21 τιμίου] ὁσίου Ο | ὰνίου] ὁσίου Ο 21/22 κρα-
τήσασ τοῦ ἀνίου εὐίὶυμίου η 21 κρατἠσασ ἘΘΙΊΙΒ ΕΟ 22 λῖὺίλυμίου
ῖοὶπὶο Ο | λένων κρατῶν αὐτάσ Ε 22/28 ταύτασ χεῖρας] τὰσ χεῖράσ σου Ρ
26 δὲ ἰουὶο Ο 25/28 νριἱφειν μοι συνεχῶσ Ρ 2Β νρἀφειν-καὶ ἰοὶιὶὶι Ο

Ρ. 7-Ε
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μιος μετὰ Ι τῆς προσούσης αὐτῶι ὕεόῦεν χάριτος ἀπεκρίνατο° τοῦτο
ἐχὼ τὴν μακαριότητα τὴν σὴν παρακαλῶ μνημονεύειν .μου ἐν ταῖς πρὸς
ϋεὸν πρεσβείαις. ὁ δὲ ἀρχιεπίσκοπος ἔφη° τοῦτο ἐνὼ μᾶλλον αὶτῶ
καὶ αὶτῶν οὐ παύομαι· οὶδα νὰρ τῶν ἐν σοὶ ὕείων χαρισμάτων τὴν
ἐνέρχειαν καὶ τῆς τούτων πεπείραμαι δυνάμεως. ὁ δὲ χέρων μετὰ
ταπεινοφροσύνης ἀπεκρίνατο· συχχώρησόν μοι, τίμιε πάτερ, καὶ δυσω-
πούμενος· πρόνοιαν ποιοῦ τούτου τοῦ μοναστηρίου. καὶ λἐνει ὁ ἀρ-
χιεπίσκοπος καὶ Θεοκτίστου τοῦ μακαρίου περιόντος σὐ ῆσδα ὁ τοῦ
τόπου τούτου ἀντιλαμβανόμενος ὁ καὶ συστησάμενος αὐτὸν καὶ ἄνιον
ἐξ ἀχρίου παραστῆσας αὐτὸν τῶι Χριστῶι τῆι δυνάμει τοῦ ἐν σοὶ ὰχίου
πνεύματος, καὶ νῦν σοὶ τὰ σὰ παρατίὐημι. καὶ ταῦτα εὶπὼν δ ἀρχιεπί-
σκοπος καὶ συνταξάμενος αὐτῶι ὰνῆλδιεν εὶς τὸν τόπον αὐτοῦ. ὁ δὲ
μένας Ζἐὐδύμιος ίὶάάριν τὸν τοῦ Τερέβωνος δεῖον ἐνάρετον ὅντα καὶ ὴδη
προβεβηκότα ἄξιον κρίνας καὶ ἱκανώτατον ψυχὰς ὀδηνῆσαι πρὸς τὸ
ὕεῖον τ9·έλημα ῆχούμενον τῆς μονῆς καταστῆσας ἀνῆλὐιεν εἰς τὴν λαύ-
ραν αὐτοῦ. ὅστις ίὶάάρις ἐπὶ δύο χρόνους τῆι ῆχουμενίαι ἐπιμείνας
ἐτελεύτησεν καὶ κατελδὼν ό μἐχας Εὐδύμιος τὸν μὲν ἀββαν Μάριν
κατέΰὶετο ἐν τῆι τοῦ μεχάλου Θεοκτίστου δὴκηι, Λοχχῖνον δέ τινα |
ἀξιέπαινον κατέστησεν τῆς μονῆς ὴνούμενον.

Μετὰ μέντοι τὴν τελευτὴν τοῦ μενάλου Θεοκτίστου τοῦ ἐπισκόπου
Σκυὐοπόλεως τελευτὴσαντος ἐθλυμπίου χειροτονείται Ϊἔοσμας ὁ
σταυροφύλαξ ἐπίσκοπος τῆς αὐτῆς μητροπόλεως καὶ ὁ Χρύσιππος
τὴν τοῦ σταυροφύλακος ἐνχειρίζεται λειτουρνίαν, ίνα καὶ ὴ περὶ τού-
του προφητεία πληρωΰῆι τοῦ μεχάλου Εὐὐυμίού δι” 'ὀὶ κἀμοὶ τῶι
ἀμαρτωλῶι ἐπῆλὐ-εν ἐν ΰαύματι νενονότι εἰπεῖν ἐκεῖνο τὸ χραφικὸν
διότι οὐ μὴ ποιῆσηι κύριος ὁ ΰεὸς πραχμα, ἐὰν μὴ ἀπο-
καλύφηι παιδείαν αὐτοῦ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς

25 Αττι 3, 7

ΟΕνΟΡ(ιτ) 5 -Δ

1 ΰεόὕεν αὐτῶ ΨΡ | τοῦτο] τούτω· Ο 8 σου πρεσβείιιισ Ο
πρεσβείαισ σου Ο 8 μᾶλλον ἐνὼ Ο 8 μακαρίτου Ρ | ὁ 1..νΟΡ:
ὅτι Ο ἰοὶτὶτ τι 8/5 τούτου [τοῦδε ΟΡ] τοῦ τόπου ΕΟΡΠ 5 ὁ ΟΠ:
ίεὶτἰτ Ο1ανΡ 5/10 συστησάμενοσ-καὶ ΟΟΠ: ἰοιτἰι: ΤλίΡ 15 ἀνρίου
ΕΟΡ: ἀνρίων 11 άνίου Ον 10/11 Ζαθίσματοσ ῖἶ ἀῖίου νΡ 11ὶΤὰ
σὰ σοὶ νΡ 12 τὸν· Ἑεὶτἰυ Ρ 14 ὶκανώτατον ὅντα Εξ 15 ὰτηλ-
198» ΥΡ 18 ἑαυτοῦ Ο 15 ἀξιεπαίνετον νΡ 25 ΑΖ Οῖανθ Μ ιι
28 και £θ1]1ι·, Ο 28/24 περὶ τούτου ὴ ν Ρ 25 τὸ χραφικὸν ἐκεῖνο Ρ
20 ποιἠσει ΟΡ 25/27 αποκαλύψει Ενο 27 παιδείαν {οΙιΙ#.› τι |
αὐτοῦὶ ΟΟ: ίο11Η: ΕνΡτι

Ρ. 75

Ρ. 75
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προφήτας. ούτος τοίνυν ὁ μακαρίτης ίίοσμας-μενάλως ἐν τῆι
κι ι- ι ν ιδευτέραι των. ]Ϊαλαιστινων διελαμφεν ἐπαρχιαι ἐπὶ τριάκοντα χρο-

|νους τὴν αὐτόὕι ἐκκλησιανκρατύνας τε καὶφαιδρύνας εὶς δύναμιν.
ιἕ δὲ τούτου ἀδελφὸς Χρύσιππος δώδεκα χρόνους ἀμέμπτως ὐπούρνησεν

~ - -¬× -- ι5 εν τὴι του τιμιου σταυρου φυλακηι, δαυμαστος συννραφεὺς νεχονώς.
Ρ 2 1 1 / τοομοιως δε και Γα ριηλιος πρεσβύτερος, ὡς ειἶρηται, της ὰνίας
¦ | _Αναστασεως και ηχουμενος του ἀνίου Στεφάνου ἐπὶ είκοσι τἐσσαρας
χρόνους διαμείνας κτίσας ἑαυτῶι μικρὸν μοναστὴριον ἐν τῆι ἐξ ἀνα-
τολῶν κοιλάδι τοῦ σεβασμίου βουνοῦ τῆς ὰχίας Ἰάναλὴφεως ἀνεχώρει

10 ἐκεῖσε ἀπὸ τῆς ὀνδόης ῆμἐρας τῶν ἀνίων δεοφανίων καὶ ῆσύχαζεν
ι ~ ~ „ 2εως της των βαίων ἑορτης κατὰ τὴν παράδοσιν του ἀχίου πατρός
ημῶν Ζἶὐδυμίου. καὶ τελευτὴσας ἐν αὐτῶι τῶι μοναστηρίωι ἐν ταῖς

~ (1 Ϊ ,Η __ ~

77779 αχιας τεσσαρακοστης ὴμέραις ἐτάφη ἐκεισε ἀχδοῆκοντα ἐτων
1 1 ν 5 ι : ι 1 2 Φ 2 1νεχῦνως και σημειοφορος αναδειχδεις. ευφυης δε λιαν υπαρχων και

15 φιλομαὐὴς ἕμαιλεν ἀρδῶς λαλεῖν τε καὶ χράφειν κατά τε τὴν ”Ρωμαίων
Α \ 6 κ ~ ~ ___και Ζἶλληνων καὶ Σύρων φωνὴν. καὶ ταυτα μὲν περὶ των μαδητων
του μεχάλου Ζἶὐὅυμίου ἐνταῦΰα εἴρηται° ἐνὼ δὲ ἐπἐ αὐτὸν τὸν πατέρα
( ~ 5 |ημων επανερχομαι.

.ςὶιηνῆσαντό μοι ό ἀββας Ἰωάννης ὁ ἐπίσκοπος καὶ ὴσυχαστὴς
. ι 120 και ο αββας Θαλλέλαιος ὁ πρεσβύτερος λέχοντες ὅτι ποτὲ ὅντων

. ι . . - -
λλωω: 819 την πανέρημον διηνειτο ῆμιν ὅ μακαρίτης Σάβας λένων

οι 2 ~ Ἀ ν κιοτι οτε ημηνβεν τωι κοινοβιωι, μετὰ τὴν του μακαρίτου Θεοκτίστου
κοιμησιν ανε τ ν ετὰ τοῦ ἀ α /1ο ίνου τοῦ Φ” ” ° ” `
τὸν μἐχαν Εὐὅύιίὶοιι κατὰ ύἶὶῖ Ἰανλὶὅυάριον μῆὶιλἀολδΐιῖῃτλδ

25 αὐτὸν ἐπὶ τὶν πανέ ι ον. ·„ ` ' ® . ι >: = ·299 ς 77 \ Θ λα #25 πθἔῃἶϋμον με ιἶεωρησας ελαβεν καμε
#8 `-ὁαϋῖοὶἴι και πορησαντες εις τον Ρουβαν ημερας -τινὰς μετὰ των

Ξ?περι ίὶζαρτνριοιηκαι ῖἰλιαν οντος αὐτόδι σὺν ὴμῖν καὶ τοῦ ἐν άφίως
. ,. 1 ν]ἸΕθΩΟ”)ὶ|Ιλ(3Ὁ λιαἔβρνι εξἰλδ ξυαὶ τςαυ μα%αθ¿·ῃ7αι Δ0μ8τ¿α·μὸυ ὁ μέηχαρ

τι _ ~,ΜΡΞ ελωθείῃεπἐ τηλ' ενδοτεραν ερημον. καὶ ἐν τωι ταύ|την ὴμας
ι τ 5 = | 3 -‹80 διερχεσΰαι ηλδομεν εις τοπους ανυδρους εκ ριζων μελαφρίων ὁταχ-

°Φ” ετ `α

ουνοῃω

2 ἐπαρχία διέλαμφεν νΡ · 5 τε 151115 Ο 5 ἐν 151115 Ο 5 ὁ ναβριήλιοο·
ΟΣΟ ναβοιύλ-ιοσ 6 171311 8 μοναστὴριον· ιιικοὸν νΡ ο ρουτερ] πιο ν Ι άτα.
λήμψεωσ Ο 18 ἔταφε Ρ 18/14 Ψψονῶσ ἐτῶν Ο 15 τέ1 ιταο11 ὲμαὕεν ΟΠ |
τὴν Ζῶν 17013 τς!11 15 σύρων καὶ ἐλλήνωι Ο 18 ἠμῶς εῦϋὐμωι, Ο
10 ΛΗ ΟΙ-νο Μ/1 Π 1 ὀῃλὶίἠυατό ΟΠ 25 ὕαλλέλεοσ 1.' ὕαλέλαιοσ ΟΟΡ11
21 διηνήσατο Ρ 25 αὐτὸν] ὴμῖν 1.. | εὶσ 111715 ] ἔρὴμον Χ7 20 τῶν]
τοὺσ Ο 2? Ἰἰλίαν] αἱμιλιανὸν 11 | ἐν ἀχίοισ Ο1α11: ἀββὰ ν μακαρίουο
80 ἀνύδρουσ τόπουσ νΡ | μελιανοίωυ Ο

Ρ. Τς

Π ±

Ρ. 18
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τν ειννκ ει.-››ι ·...=|
τωμενθϋι εχω δε ετι απειρος ων της εν ερημωι διαχωνης εδιφησα λίαν,
ὥστε ἔ% 171€ πθλλἦέ δίψηςιμηκέτι με δύνασΰαι βαδίζειν. στραφεὶς
δὲ δ μένας Εὐὕύμιος καὶ ΰεωρὴσας με ἐκλείποντα ἐσπλανχνίσὅη
καὶ διαχωρίσας ἑαυτὸν ἀφ” ῆμῶν ὡσεὶ λίϋου βολὴν ἔπεσεν ἐπὶ πρό-
σωπον δεόμενος τοῦ ῦεοῦ καὶ λέχων° κύ ιε ὀ δεὀς τῶν ὁρρά εων
δὸς ὕδωρ ἐν νῆι διφώσηι τὴν δίφαν τοῦθἀδελφοῦ παραμυβὶούιἴειιοτιῖ
καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν λαβὼν τὸ μικρὸν σκαλίδιον ὅ ἐπεφερόμεῦα ὁιὰ
τὰς τῶν μελανρίων ρίζας, ἕβαλεν μικρόν ὀρύσσειν. ὡς οῦν ἐφάνη
ὅδωρ, καλεῖ με καὶ δείκνυσί μοι αὐτὸ καὶ πιὼν καὶ είς ἑαυτὸν ἐλίλὼν
ἐδόξασα τὸν ῦεὸν τὸν τοιαῦτα ΰαυματουρχοῦντα διὰ τῶν ἀνίων
αὐτοῦ.

Πρὸς τοῖς ἄλλοις χαρίσμασιν οἶς ἐκτήσατο ὁ μἐνας Εὐΰύμιος,
καὶ τοῦτο ἐδωρὴὕη αὐτῶι τὸ προννῶναι αὐτὸν την τε τῆς κοιμὴσεως
ὴμέραν καὶ τὸ τί μέλλει συμβαίνειν τῶι ἑαυτοῦ τόπωι. ἐχὼ οῦν
οὐκ ἀκνῆσω-καὶ τὰς περὶ τῆς αὐτοῦ κοιμῆσεως τῶν πατερων διηνῆσεις
ἐκβἐσὕαι σαφῶς. τῆι ἀνδόηι τοίνυν ὴμἐραι τῶν ὰχίων ϋεοφανίων,
ἐν ῆι μάλιστα ἕδ-ος ἦν αὐτῶι ἐξιέναι ἐπὶ τὴν πανέρημον, συνελδόντες
οί τε προπέμφαι αὐτὸν καὶ οὶ ἐξελιλεῖν μετ” αὐτοῦ προσδοκῶντες, ἐν
οἶς ῆσαν οί περὶ 11άὶαρ|τύριον καὶ Ἰἰλίαν, ὐεασάμενοι ὅτι οὐδὲν διε-
τάξατο ἑτοιμάσατο, ὡς ῆν αὐτῶι ἐὅος, λένουσιν αὐτῶι· οὐκ ἐξἐρχηι
αὐριον, τίμιε πάτερ; ό δὲ ἄνιος ἀπεκρίϋη λένων° μένω τὴν ἐβδομάδα
ταύτην καὶ τῶι σαββάτωι ἀπὸ νυκτῶν ἐξἐρχομαι, προμηνύων τὴν
ἑαυτοῦ τελευτην. τῆι δὲ τρίτηι ὴμἐραι ἐκέλευσεν παννυχίδα χενέσΰαι
τῆς μνῆμης τοῦ ἀνίου πατρὸς ῆμῶν ”.%1ντωνίου° ἐν ῆι ἀνρυπνίαι λαβὼν
τοὺς πρεσβυτέρους εὶς τὸ διακονικὸν λένει αὐτοῖς° ἀπὸ τοῦ νῦν ἄλλην
ἀχρυπνίαν οὐ ποιῶ μειλ) ὐμῶν ἐν τῶιδε τῶι σαρκίωι. προσκέκληται
νάρ με ὁ ·δεός° τοίνυν ἐξελὕόντες πέμψατἐ μοι -Δομετιανὸν καὶ

23 1)ο1· Ο1οο1ἐ.ο111πιἰεὺαρ; ἀεε Ατιϋουἰαε ἱεἰτ ἀοι· 17. δαηαατ; ἀἱο Ναο1ιυ-
Ἑοἰει· 15.111: α1εο αυ.1” ἀευ 15/17.

ΟΕνΟΡ(τι)

3 ἐκλιπόντα Ρτι 4 διαχωρήσασ 01711] αὐτὸν ΩΕ 5 Ἐὰ-
μυθούμενοσ Οθτι 8 μελιανρίων Ο | ἕβαλλεν 17 12 ./ΙΘ ΟΕνΟ ΜΒ τι
χαρίσμασιν 551111: Ρ | ἐκέκτητο Ο | .ιιένασ Οὕτου Ε 13 αὐτὸν Ο:
151115 Εν-ΟΡτι 14 αὐτοῦ ὴμίραν Ο 15 περὶ] παρὰ Ρ 10 τοίνυν
ΐε111τ Ρ 18 οῖ] ὅτι τι τε 151111: ν 15 Ἱἰλίαν] οιἰμιλιανὸν τι
καὶ ΰεασάμενοι ΟΠ 1 οὐδ· Ρ 20 ὴτοιμάσατο νΡη ἑτοίμασεν Ο
λέχουσιν 0011: εἶπον ΕνΡ ἔἔέΘΖη 00: ἔἔέΩχ-Θυαι ΡΗ ὲξέρχεσΰαι Εν
ἐξἐρχεσϋε 1700" 22 νυκτῶν] τὴν νύκτα Ο 23 αὐτοῦ ΟΠ ] ὴμέρα
ΟΟΠ: ἰε1α11: ΕνΡ 1 τὴν παννυχίδα Ο 27 ὁ 1`ο1ι1τ Ο

ΠΜ
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συνάξατέ μοι τὸ πρωὶ πάντας ἐνταῦθα τοὺς πατέρας. καὶ πάντων
ω-ι | 'ἶ 3παρ” |αὐτωι>συναχὐεντων ειπεν; αδελφοί μου ἀναπητοί, ω μεν

4' ·° . - 1 εκ ε ιι7'ΕΟἔ£·Ζ2ΟμΟΖι Εις Τὴν 0βΟν>Ἱίω'Ρ ἶῖαῖξΐθωζν [ΜΟΗ] υμεις ὁε εαν αφαπατε με,
| Ἰ /ταυτας φυλαξατε τας εντρλας. αρχην και τελος πασης αναὐοερνιας

1 3 ι-τ > 1 ~ _,την ειλικρινη αναπην δια παντος κτὴσασὐε σύνδεσμον οὐσαν της
τελειότητος. ὥσπερ νὰρ οὐκ ἐνδέχεται βρωὐῆναι ἄρτον ἄνευ ἀλός,

τι :- × 1 5 κ › 1 .ι .ε τουτως αμηχανον χωρις αναπης αρετην κατορὕωσαι. πασα ναρ
1 2 / · ~ἀρετη δι” αναπης καὶ ταπεινοφροσύνης βεβαιουται πείραι καὶ χρόνωι

1 | (' | _ Ρ Ι”και χαριτι. η μεντοι ταπεινοφροσύνη ῦφοι, η δὲ ἀυάπη του ύφους
- . ιι ι . 3 . . ιπεσειν ουκ εαι, επείπερ ὁ μεν ταπεινων εαυτὸν υφω |ὕησεται,

Ε 1 3 | 3 | 7 | Κ' 2 μεη δε α·χαπη| ουδεποτε εκπιπτει. μείζων δέ ἐστιν η ανάπη της
ταπεινοφροσυνης· δια νὰρ την πρὸς ὴμας ἀνάπην ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν
ν 1 | > Κ' σκ | Κ ~ο ὕεος λοχος καβ ημας νενονως. δι” ό ὀφείλομεν ἀδιαλείπτως αὐτωι
ἐκ ὕελῆματος ἐξομολονεῖσὅαι καὶ ύμνους ἀναπέμπειν καὶ εὐχαριστίας,

| Κ' »¬ Ώ ο-ομαλιστα ημεις οι πρανμάτων κεχωρισμένοι βιωτικων καὶ ποικίλων,
οὐ μόνον διὰ τὰς πρὸς αὐτὸν συνδήκας, ἀλλὰ καὶ ῦπὲρ αὐτῆς ὴμῶν
τῆς ἀπερισπάστου ζωῆς οὕτω τῆς κοσμικῆς ἐλευὐερωὐέντες συνχύ-

| 1 ~ ~ ` Π -# Ϊσεως. δι” ὸπερ την της ψυχης καὐαροτὴτα και τὴν του σωματος
άχνείαν καὶ τὴν εὶλικρινῆ ἀνάπὴν πάσηι σπουδῆι προσοίσωμεν

2 ου 1 ~ ¦ 1 > | § 1 2 7 Ά Μ-αυτωι. και ταυτα ειπων ηρωτα αυτους λεχων° τινα βουλεσδε εχειν
ῆνούμενον; οὶ δὲ συμφώνως ἐφηφίσαντο Δῖομετιανόν. καὶ λένει δ
μέχας Ζἶὐὕύμιος· τοῦτο οὐκ ἔστιν δυνατόνι Δομετιανὸς νὰρ οὐ μένει
μετ ” ”

οκ `<Ξ

.ι
σε..Ἐὲ ἐν τωιδε τωι βίωι εἰ ιὶ ιο έ α ἐπτά καὶ 1 πλ δι ”μ7 ημρ ς ν . . ιεκ ιαχειτες οι

| Ό/ Ϊ / 1 Ι /πατέρες ὅτι ουτως μετα παρρησιας τα μελλοντα προεμηνυεν, 'Ηλίαν
_ συ ‹ ~ .ρ

τινὰ οὶκονόμον της κάτω μονης ίεριχούντιον τωι χένει αὶτουνται
'|·×δδὶί ]ἐ”ι9|ολέειὐ”ιὶ`| ι·”δὶίηνουμενοι. ο εμενας υ υμι ς ι ν α τω επιπαντωα ι ου παντες

| / (_ ' ~ \ |

οἱ πατέρες ἐφηφίσαντο σε πατερα εαυτων και ποιμενα° πρόσεχε τοίνυν
σεαυτῶι καὶ παντὶ τῶι ποιμνίωι σου καὶ τοῦτο πρῶτον χίνωσκε

/

ὅτι 1 εὐδόκησεν ὁ δεὸς κοινόβιον ταυτην χενέσϋαι τὴν λαύραν καὶ

5 Οο13, 14 9 3 Εο 18, 14 - Ιθ 1 Οοτ 13, 8 _λ2'? Δου 20, 28

ο1.νοΡω›

1 τῶ πρωὶ Ο 1 ἐνταῦθα ίε1π11: ΟΡ 2 παρ” αὐτῶ ΕνΟΡῃ: αὐτῶν Ο 1
μὲν ίο1111› Ε 3 εἰς 1”ε111ϋ Ρ 4 ταύτασ μου τὰσ ἐντολοῖσ φυλάξατε Ο
7/8 ἀρετὴν_ἀνοίπησ 1151111: Ο 3 χρόνω καὶ πεῖρα ν 3 μέντοι] μὲν Ο
11 πίπτει ΕνΡ 13 ΰεῖοσ Ρ | νεχονώς] νενονῶσ ὡσ ὴμεῖσ Ε
15/17 τῆσ ῆμῶν Εν(]ΡΠ 24 προεφήτευσεν Ο 25 κάτω μονῆσ]
καταμονῆσ Ρ Ι ὶερουχούντιον ν | αἱροῦνται Εν - 2'ἶ οἱ πατέρεσ 1”ο1111› Ο
23 ηὐδόκησεν ΟΟΠ

Ρ. 80
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τοῦτο νίνεται οὐ μετὰ πολὺν χρόνον. καὶ διετάξατο ἐν ποίωι τόπωι
οὶκοδομηὐῆναι μέλλει τὸ κοινόβιον καὶ περὶ τῆς τούτου συστάσεως
καὶ ξενοδοχίας καὶ τῆς εὶς τὸν τῆς φαλμωιδίας κανόνα σποωης %α¿

.ιι ι ο 3 κι ___ __περὶ του μη αμελειν των ἐν ὐλίφει ἀδελφων των μάλιστα ὺπὸ λονι-
ιιι ι > 1 ν ε 1 : κ ισ ων αρουμενων αλλα διεχειρειν αυτους αει και νουΰετεῖν. καὶτ ”

μεν προς τον προ ιη ει τα ηνουμενον κηρύσσει δε τοις πασι λενων·
: κ π ~ 1.ἀδελφοί μου αχαπητοι, τον πυλεωνα του μέλλοντος κτίζεσὐαι κοινο-

# κ Β Ι _ 7 1 1 : | ν 1 3 _βιου μη νῖλεισητε απιὴ παντος ανδρωπου, και τὴν ευλονίαν χορηνὴσει
Ρ -- Θ ι ἶ 3 7 1 οι κι· τα εντο α - ¬υμιν ο ίὶεος \ 5 | 1- ς μου ατρωτους φυλαἔρξτἶκαι εαν ευρω παρρη-
σιαν προς τον 128075 ταυτην πρωτην αιτησιν αιτω παρ αὐτοῦ ειναί με

κι 2 2 τ ι- ι 2 : ι· ~ α _ εκτωι πνευματι μειλ υμων και των μεδ· υμας εως του αιωνος. καὶ ταῦτα
εὶπὼν ἀπέλυσεν ὅπαντας πλὴν Δὶομετιανοῦ μόνου. μείνας οῦν τὰς
τρεῖς ὴμέρας ἐν τῶι διακονικῶι τῆι νυκτὶ τοῦ σαββάτου ἐκοιμῆδη

ι × ε .-καὶ προσετεδιη προς τοὺς πατέρας αυτου πρεσβύτης καὶ
πλήρης ὴμερων.

1 ._ κι 7 .. Ρ
Δέχεται δὲ περι αὐτου οτι ην τὸ εἶδος αὐτου ἀννελικόν, ὴ ἔξις

ρρ 1 Ρ; | Ε Ί | 4·-< / : ~απλαστος το ηὕος πραυτατον. τ δε αινο ενι του σω ιατος αυτου
ει 7 7 ὁ ί Ρ ~ 7 π Ψ ι μ 1 7 ι ξλ ε × .οφις στροχχυ ιοει ης τε υπηρχεν και φαιδρα και λευκη και ευομματος·
ῆν δὲ ὐποκό|λοβος τὴν ὴλικίαν καὶ ὁλοπόλιος ἔχων τὸν πώνωνα

κ οι ... _, ~μέφαν καὶ φὐανοντα εωε της κοιλίας καὶ ἀσινη πάντα τὰ μέλη αὐτου.
3 Ρ 1 τωούτε νὰρ οι οφίλαλμοι αὐτου ὴ οἱ ἀδόντες τὸ παράπαν ἐβλάβησαν,

3 3 . ._ἀλλὰ στερρος τε και προὐυμος ων ετελειώὐη. ὴ δὲ τελείωσις αὐτου
_ κ 1 ε ~ __,χένονεν κατα την εικάδα του Ἰαννουαρίου μηνὸς της ἑνδεκάτης

14/1.5 Οοο 25ι 3 λ 2211. ὶτιεἰ. Χ1 = 1. 3οΡυ. 472-31. Ααρι. 473;
Εοο οσε. ν = 473, 15. 1ὶερ·ἰοι·ιιι1ἔε]α11ι·.= 7. 11'ε1σι·. 472_5. Ε`ο1σι·. 473.
Πει· 25. δαουαι· 473 1ἰε1 5.51” εἰιτοιτ Βοοιτταρ. 5955 ἰευ ἀαε .Τα11τ 472/3
Παο11 ἀει· ε1εΧειτιε1τ1ι1ἰεο11ετι ννε1υ5ι·ο., ἀἰε νοιττ 1. '1Ἱιου11 (2§.Αι1ρ·ιιε:1›)
5433 ν. Ο11ι·. ει1α 1511111 υτιςὶ ‹1ο1·οτι .Ϊο.11ι· 5501 (8/9 11. Ο11ι·.) 5.18 ἀαε
.Ϊ5.111· 1 άει· 1τι1:α1·τιε.1:1οι1 111 αει· Ζἱυἰοτυοιι Ο1ιι·ο11οἔι·ειΡ11ἰε αυἔοεευκυ ννειτ.
97. Εε1σειιε]ετ11ι·_Αιιρ. 473_Αιιρ. 474, ατο οἰοε 13ἰτι11ε1υ τα 11οο1ι,
ννεἰ1 ἀἰο κι1εα1τι111ο1·ιἔοΖ5.1ι11:ει1 .Ϊα11ι·ε 5.15 νο11ο ρ;οι·εο11τιεὺ εἰιτἀ.

ΟΕνΟΡ(τι)

3 τῆσ1] περὶ τῆσ Ο τὸν Ο 1 σπουδὴν Ο 5 βαρυνομξνων Ε
7 μου 1ε1111› Ο 3 ἀστρότουσ Ο | διαφυλάξατε νΡ” 11 καὶ-ὐμασ
ΟΟΠ: ΐε1111› Ενρ 12 μόνου ΟΟΠ: 151115 ΕνΡ 12/13 τὰσ-ὴμέρασ
ἙΘ1111: Ρ 15 Μ ΟΕ 12 ν 22 Ο 12 ΜΪ Π 1 ὅτι-ἀννελικόν ΟΟΠ: ἀχνελικὸν
ἔχειν τὸ εὶδοσ ΕνΡ 17 πραότατον Ε 13 δὲ] δὲ καὶ νΡ 20 καὶ1 Οί:
1131111; ΕνΟΡ11 | αὐτοῦ 151111: ΟΠ 21 οὶλ 151111: Ε Ι ἀδόντεσ ἢ ἕτερον
μέλοσ αὐτοῦ ΟΠ | ἐβλάβη ΟΠ 22 στερεόσ Ο
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ὶνὅικτιόνος ἀπὸ μὲν κτίσεως κόσμου, ἀφΰ οὕπερ χρόνος ἢρξατο τῆι
του ἡλίου φοραι μετρεῖσὕαι, ἕτουςε πέμπτου ἑξηκοστου ἐνακοσιοστου
πεντακισχιλιοστοϋ, οῖπὸ δὲ τῆς του ὕεοϋ λόγου ἔκ παρΰιένου ἐνανὔρω-
πησεως και κατα σαρκα γεννησεως έτους πέμπτου ἑξηκοστοϋ -ιετθα-

5 κοσιοστοῦ κατὰ τους συγγραφέντας χρόνους ὑπὸ τῶν αγίων πατέρων
Ἱππολύτου τε του παλαιοῦ καὶ γνωρίμου τῶν αποστόλων καὶ Ἰἶπι-
φανίου τοῦ Κυπριώτου καὶ Ίἰρωνος του φιλοσόφου καὶ ὁμολογητου.
ὁ ὁὲ χρόνος τῆς αῦτου ἐν σαρκί ζωῆς οὕτός ἐστιν· ἐξ αποκαλύψεως
γεννηὕεὶς καὶ τριέτης γεγονὼς αφιερώΰη τῶι ΰεῶι ἐν ἀρχῆι τῆς

10 Θεοδοσίου του μεγάλου βασιλείας καὶ ὀιελΰὼν διὰ πάντων των
ἐκκλησιαστικῶν βαὕμῶν ἦλὕεν εἰς Ἱεροσόλυμα τῶι εὶκοστῶι ἐνάτωι
ἕτει τῆς ἑαυτοῦ ἠλικίας καὶ ποιήσας ἐν τῆι ἐρήμωι έτη ἑξήκοντα ὀκτὼ
τελευται ἐτῶν ἐνενήκοντα ἑπτὰ ἐπὶ τῆς πέμπτης Λέοντος του βασι-
λέως ὑπατείας τῶι ἑξκαιὅεκάτωι ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας. [ φήμη ὀὲ

16 ὅιαὁραμοῦσα καθ* ὅλης τῆς περιχώρου συνήγαγεν ἄπειρον ὅχλοῳ
μοναχῶν τε καὶ λαικῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ οῖγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος
Ἄιναστάσιος παραλαβὼν πλῆὕος κληρικῶν τε καὶ στρατιωτών παρ-
εγένετο εἰς τὴν λαύραν, μεΰτ” οὕ παρῆσαν Χρύσιππός τε καὶ Γαβριήλιος
καὶ Φίὁος ὁ διάκονος. συνήχϋησαν δὲ πάντοΰεν καὶ οἱ τῆς έρήμου

20 ἀναχωρηταί, ἐν οἶς ἦν καὶ ό μέγας πατὴρ ἡμῶν Γεράσιμος, πολλὰ ὁὲ
παράδοξα ΰαύματα ἐποίησεν ὁ ϋεὸς ὁιὰ τοῦ οιγίου αυτοῦ λέιφά¶›Ου¦
ὥστε ὕαυμάζειν τὸν ἀρχιεπίσκοπον καὶ τους παθόντας καὶ μέχἐπς
ὥθαἐ- ἐιά-ῃγ; μὴ ὶσχόειν αὐτὸ καταΰέσὕαι, ἕως οὕ οἱ στρατιῶται κατ”
ἐπιτροπἠν του ὰρχιεπισκοπου ἐδίωξαν τον ὅχλωῃ %α¿ οὕτως Ο¿

25 πατέρες ἐνέβαλον αηῦτὸ ἐν γλωσσοκόμωι καὶ κατέὕιέντο ἐν τόπωι
τινὶ ἐπιτηδείωι. Μαρτύριος δὲ καὶ Ἱἰλίας ἔκλαιόν τε καὶ ἐὕρἠνουν
τὴν στέρησιν του πατρός. τούτους |ὁ ἀρχιεπίσκοπος διὰ τῆς παρα-
ὕέσεως Χρυσίππου του σταυρθφυλαλωἔ 7τΩ08τρέφατο πυκνάζειν

1 ιν ν ν

λ αὐτῶι καὶ καταλείψας ἔν τηι λαυραι Φιδον τὸν ὅιάκονον ὡς ὀφεί-

οτνο, Ρ [ντε το σιεκονι›‹;1ι (Π)

Κ 1 Ζνϋιιετιωνοσ Ο ἰνὀίκτου Ρ | χρόνου ν χρόνον Ρ 2-4: ἐνακοσισ-
στοῦ-ἐξηκοστοϋ ἰοιπἰϋ Ε 2 ἕννακοσιοστοϋ ΟνΡ ίἰ ὐπολύτου Ο |
τε ἰο1α1τ 1λ7Ρ 8 οὕτωσ Ρο 10 βασιλείασ ΰεοδοσίου-μεγάλου Οτι |
βασιλἐωσ Ρ 11 ἐννάτω ΟΟ 12 αὑτοῦ Ο | ἡλικίασ] ἠλικίασ
χρόνωθ 12/18 ὀκτὼ-ἐνενήκοντα ί`ο111τ ντα 18 καὶ έπτὰῖσ 14 βασι-
λείασ τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο νΡ 18 λαικῶν τε καὶ μοναχῶν Ε |
μὴν δὲ ἀλλὰ Ο 1? στρατιωτῶν 01.011: λαικῶν ὁμοῦ καὶ στρατιωτῶν ντα
18 γαβρίλιοσ Ε 18 συνήχὕησαν _ Ρ. 84, 1'7 τὴν λαύραν ί-ο11Η› Ρ ἰι1-
ίοΙἔο ΒΙο.τταιιεἙο.ΙΙ ἰω Οοἀ. Ρατὶεἰτι. 5Ο2 21 αὐτοῦ ίσων ΠΟΕ
28 ἐννάῖησ Ο 24 ἐπισκόπου [ιη 26 αὐτὸν ΟΠ

το .



5

10

15

20

25

30

41 Τοἀ Ὁοιοἱϋὶατιε. 42 ]Ξα1:11δτττιὶοε θττειιο 61

λοντα φροντίζεινὶτης οὶκοδομῆς του κοιμητηρίου πρὸς τὸ μετατεδῆναι
1 | | 3 ζ # 7 1 : κ ς Ι ντο τιμιον λειψανον εις πρεποντα τοπον ανελϋων εις την αγιαν πολιν

απέστειλεν τεχνίτας καὶ τὴν εἰς τὴν οἰκοὀομὴῳ ὐπουθιφίαν ἄπασαω.
ε ι ν κ ‹· ..ι |__Ο δε μεγας Δομετιανος ο του άγίου πατρὸς ημων φγἠσωἔ μαὕητής,

ὁ ἐν κοινοβίωι εῦδοκιμἠσας καὶ ἐν τῆι λαύραι ἀῳὁθαφαηήσας %α¿ ἐκ,
ε × ‹ × ιι „ .ἔαις ἔρημγνέ ὁναπρεψας ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ετη τωι αγίωι πατρὶ

ιακονησαμενος, ο συνα · ησας αὐτῶι ἐπὶ τῆς γης καὶ συμβασιλεύεωι
αξιωοἔλεὶς ἐν τ”ι τῶν οὐ ανῶν ασιλείαι ὁεῦά εστο τω ι ω ἶι Θ ς ι ε ικαι

_ Ἰ |

ὕό%Φ,ΜΟ€ ΤΟΦ9 ανΐὶρῶποις ἀναδειχΰεὶς οὐκ ἀπέστη τοῦ τόπου ἔνΰα
κατέκειτο τὸ τίμιον λείφανον τοῦ ὰγίου πατρός, ἕως συμπληρώ-

~ ει 6 -< χ ... 1, Φ
σεως των εξ ημερων. και τηι νυκτὶ της ἑβδόμης ημέρας ἐπιφαίνεται
αὐτῶν ὁ μέναἐ Βυὕὶύμνοέ ἔν δόξηι μεγάληις φαιδρῶι τῶι προσώπωι- 3 2 .λέγων· δευρο έν τηι ητοιμασμένηι σοι|δόξηι\· δυσωπηϋεὶς γὰρ ὁ

1 ·ἔ· | »-×

δεσποτης Χριστος εχαρισατο μοι το ειναι σε συν εμοι. ταυτα ἀκού-
σας ὅ Δθμὅτνανὸἐ ἔλιλὼν εἰς την ἐκκλησίαν καὶ την όπτασίαν τοῖς
πατράσι διηγησάμενος ἐκοιμἠθη ἐν χαραι.

(Ο δὲ ὁ#·ά%01°Ο€ Φίὁϋς πολλὴν σπουδὴν ΰιέμενος ῶικοδόμησεν τὸ
κοιμητηριον ἐν τῶι τόπωι τοῦ σπηλαίου ἕνϋα ἐν ἀρχηι ησὐχαζεν
Ι' | -Ε) / (Ϊ | . | 3 / Ἱ 1-ο μεγας -νὕνμιος. οπερ σπηλαιον καταλυσας εν μονοις τρισι μησιν
ἔκτισεν οίκον μεγαν και ΰαυμαστὸν κεκαμαρωμένον. καὶ ἐν μὲν
τῶι μέσωι την τοῦ ὰγίου ΰηκην πεποίηκεν ° έκατέρωϋεν δὲ ἐσκεύασεν
θηιιαρ ηγουμένων τε καὶ πρεσβυτέρων καὶ λοιπῶν ὁσίων ἀνδρῶν.
ό δὲ αρχνΘπίσ%0%0€ πρθπέμψας τήν τε ἐπικειμένην πλάκα μετὰ της
3 ον | _ ~ ___αργυρας χωνης καὶ τὰ κυκλουντα κάγκελλα κατηλΰεν είς τὴν λαύραν

Ι |

καὶ μετηνεγκεν το τιμιον λειφανον εὶς τὸν έτοιμασὕέντα τόπον οἰκείαις
βαστάσας χερσὶν καὶ τοῦτο καταϋέμενος ασφαλῶς πρὸς τὸ μηδένα
δύνασϋαι ᾶνοῖξαι καὶ λείφανον ἀποσυλῆσαι ἐπέΰηκεν τὴν πλάκα
πηξας τὴν χώνην ὺπεράνω του στήὕους αυτοῦ. ἦτις χώνη ἀπὸ τότε
μέχρι τῆς σήμερον ἀναβλύζει παντοδαπὰς εῦεργεσίας τοῖς μετὰ
πἴστεωἑ πθοσνουσϋ 7έν0νε δὲ ἦ τοϋ λειψάνου μετάϋεσις μηνὶ λίαίωι
ε κ υ ‹· \ >εβδόμηι. και ουτως ο ἀρχιεπίσκοπος την σὐναξιν επιτελέσας λἄαρ-

Β. Θ Βοιαι 14, 18

Ο1”αῖ7Ο(τι)

1 μετατεθῆναι Οτι: μεταὕηναι Οῖαν 4 Ζη Οβν ΜΔ 11 | ὁ2 ἰο111ἱ:Ο 1
πατρὸσ ἡμῶν Ἑο11Ιϋ Ο (1 άγίωι ἘΘΒΗ; Ο 7 συμβασιλεύειν αῦτω 11 10 τη
ἡμῶν ν | ἔωοἑῆσ ῖἴ 12 ὁ ἱο111ο ν 18 σου Ο 14 καὶ
ταῦτα Ο 1? ]1ΠΞ° Οῖανθ | Φεϊδοσ ν (εο ἀατοιινιοἔ), Ο 10 μόνοισ
ίο1τΙο Ο 20 θαομοἱσιον 11 21 κατεσκεύασεν Ο 24 ἀργυρῆσ Ο |
κάγκελα ΟΠ 25 μετέΰηκεν Ο 1 τὸ-λείψανον ίο11Η› ν | τίμιον
ἶο1ι1ἰ: Ο | ῆτοιμασΰέντα 11 2? ἔὕηκεν 1.. 28 ἐπάνω Ο

ΜΑ 41

ΜΒ 42
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τυριον καὶ Ίἰλίαν μειλ” ἑαυτοῦ λαβὼν είς τὴν άγίαν πόλιν πρεσβυτέρους
της ὰγίας ἐχειροτόνησεν ”Λναστάσεως.

Ζίαλεϊ δέ με ὁ καιρὸς διηγήσασὕαι πῶς τοῦ μεγάλου Ζἶῦβυμίου
λαύρα εἰς κοινοβίου τάξιν μετεσκευάσὕη. τοῦ πρώτου ἐνιαυτοῦ

5 πληρουμένου ἀπὸ της Ζἴῦβυμίου τοῦ μεγάλου κοιμήσεως ὅ εὐ-
σεβέστατος βασιλεὺς Λέων Λέοντα τὸν έκγονον αὐτοῦ κομιδῆι
νήπιον ὅντα διάδοχον τῆς βασιλείας καταλείφας ἔτελεύτησεν. ὅντινα
ἐπ> όλίγους μήνας τῆι βασιλείαι έπιζήσαντα Ζήνων ό γεννήσας
αὐτὸν διεδέξατο τελευτήσαντα. τότε δὴ Βασιλίσκος τις τυραννήσας

10 καὶ τὴν βασιλείαν ὰρπάσας Ζήνωνος ἐπὶ τὴν Ίσαυρίαν φυγόντος
ποιεῖ ἐγκυκλιον. κατὰ της ἐν Χαλκηδόνι συνόδου. τῶι δὲ έκτωι
τῆς κοιμήσεως τοῦ μεγάλου Εῦΰυμίου χρόνωι δ μὲν ἀρχιεπίσκοπος
=Λναστάσιος έτελειώδη ἐν Χριστῶι ἔν ἀρχήι τοῦ λίουλίου μηνός°
Ζήνων δὲ ὅ βασιλευς είς τὴν βασιλείαν δπέστρεφεν Βασιλίσκον χειρω-

ἰὅ σάμενος. τότε δὴ λῶαρτύριος ὁ ἀνωτέρω πολλάκις μνημονευὕιεὶς τὴν
πατριαρχείαν διαδεξάμενος παρρησιαστικώτερον γράφει τῶι βασιλεῖ

Η .Ζήνωνι καὶ >Λκακίωι τῶι ἀρχιεπισκόπωι Ϊἔωνσταντινουπολεως
περί τε της τῶν >Λποσχιστῶν ἀκαταστασίας καὶ τῶν υπ” αὐτῶν
γενομένων ἐν τῆι άγίαι πόλει νεωτερισμῶν τότε ὰ οἱ καταλει-

4 · 7/ Θ .20 φΰεντες εν τὴι άγίαι πόλει 'Λποσχισταὶ Γερόντιον ἀρχιμανδρίτην

θἔ. 1ιεο 1. ετατι: απι 18. δαοιιοιτ 474, ῃειουςἰετο. οι· 478 εοὶιιοτι ΒΠΙΚΘΙ,
άσο Βο1ππΖοηοῃε ·αο‹:1Ατ1ειεΙι1εε ὀ.οι·Τοο|1τοι·ξΒοοε, Εεο 11. Ζωη Μἰτι·ορ_·οι1ϋο1ι

/ ειδποιαειτ Ἡειτνσ; απι 20. .Τειιιιτατ κνιιτἀο Ζοοοττ ἀετ· Μἰωορετὼ εοἱοοε
Βο1τπο1τεῃε υηα Ποσο ἀαεεοο Τοςἰ ηοοιπ ἰο. άετυεοἰια ὅ Ι ΑΠ λ

› . - ετι ετ πο, 43111-1τοντεο11ο:·. Βοίοττ ι;1ο.ηο.ο1ι οτιιοισ ειο1› Βο.εἰΙἰε1:οε. Αυπ Ο δλαοιιατ 475 νετ-
ΗΘΒ ΖΘΠΟΠ Ο0Π8ΒαΠνἱΠοΡο1 ιιπιἰ ίΙοΙι αετου Ιεετιιτἰοη. ·ῖ7ρςΙ. Α1α11ά1ρ. οἱ.
Βαγτ. Α1‹ας1. τἰ. ιὶνἰεε Ν Ρ 10 Ρ 1841" _121ΐ 1) .ΪΙ 1_. . .. . . Η . εε 6. ατι· Παει
ςἰωτι Τοεἰ άσε Ἱἰιιῶιγοπιοε. = 21. ῷῖαηιιαι· 478¬2Ο. ἄατι. 479· α1εο ευατια
Αηαευετεἰιιε Αιτίαορ .Τιι1ἰ 478; ιιἰο111› ἔοοειιι νἰτ. Βολαειο Ρ. 2138., Ζειτοη νται·
Ποσο αει· Νἰοτ1ει·Ιαρε ‹1εε ΒειεἰΙἰε.Ι‹οε εωιοιι ὶτη Αυαοετ. 476 Παο11 Οου-

ἰσ” Ι ” Ι Ιεοατι ιιιοτσο τοπιο ιρο :οΙιτί›, νἔἰ. α. ετ. Ο. ιιτιὰ Βἰυκυηἕειαετ. τ1. Ηεὶάεὶ-
ιαοτἔοτ ΑΙ:ε.‹ἰ. 61. ννἰεε. 18, 12 Ρ. 21,

Ο1ανΟ(τι)

1 εὶσ¬πόλιν ίο111υ Ο _ῷ2 οῖγίασ] οιγίασ πόλεωσ Ε 8 .ίἶ Ονο,
Βαοἀ αὶαἔοεοωιἰυὺοτι 11 ΜΒ τι 8 ἔγγονον ΕΠ 7 δν Ε 8 τῆσ
βασιλείασ ΟΠ θ βασιλίσκου τυραννἠσαντοσ ν 10 καὶ 1”ο11Ιι: Ο |
άρπάσαντοσ ζήνωνόσ τε Ψ | ζήνωνοσ-φυγῶντοσ [φυγόγτοσ ,ωὶ Π] τὴν
βασιχείαρ άρπάσασ ΟΠ φυγόντοσ] φυγόντοσ καὶ τὴν βασιλείαν ὰναρπάσασ 1.
11 ἐγκύχλιον Ο Ι καλχιδῶνι Ο καλχιδόνη Ο καλχηδόνι Π 14 τὸ” βασι.
λίσκον Ο 1θ τῶι] τῶ τε 1] 10 ἐν τῆ άγία πόλει γενομένων Βου

Ζη
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έχοντες παραπλήσια τῶν πάλαι ὑπὸ Θεοδοσίου τολμηὕέντων ἐπε-
χείρουν δναπράἔαανλαν τῶι ρηὕέντι ἐγκυκλίωι ἐπερειδόμενοι. καὶ
αποστέλλεται Φίδος ὁ διάκονος μετὰ των γραμμάτων ἐν Κωνσταν-
τινουπόλει. ὅστις Φίδος τὰς τοῦ πατριάρχου ὁεἔάμεγορ απΟ%Θίσε¿ς

5 κατελϋὼν είς Ίόππην καὶ ἕπιβὰς πλοίωι διαπερῶντι είς Κουρικον καὶ
κατὰ τδ ίἶαρδενικὸν γεγονὼς πέλαγος τοῦ πλοίου συναρπασδιέν-σος
ναυαγίωι περιέπεσεν νυκτὸς ἐπικειμένης. καὶ ὁ βέλων αὐτὸν σωυῇγατ
δεὸς ὡικονόμησεν ξυλου τινδς αὐτὸν ἔπιλαβέσδιαι. ἐν τοιαότηι
Οὕν λλλίψεν λναὶ ἀνάνταμ γεγονὼς υπόμνησιν τοῦ βεοῦ καὶ τοῦ μεγάλου

10 Ξῦδυμίου λαβὼν προσηύχετο λέγων· ὁ ΰεὸς τῶν δυνάμεων ὁ πάντα
τὰ δυσχερη εῦχερὴ ποιῶν, διὰ τῶν εῦχῶν τοῦ όσίου Ζἱὶῦδυμίου ἐξελοῦ
με ἐκ τὴς φρικτης ταύτης καὶ φοβερωτάτης ἀνάγκης. καὶ πάλιν
ἔλεγεγη ἄγιε πάτερ λἶῦδυμιε, ὶδοὺ καιρος βοηδείας· βοήδησόν μοι

ι 2 ί Ξς | - › ν ι ~ .., γκαι λυτρωσαι με εκ ταυτης της αναγκης. και ταυτα τωι Φιδωι
ΟκΙὔ είπόντι ἐπιφαίνεται μέγας Ευθύμιος περιπατῶν ἐπὶ τῶν υδάτων.

ἐμφόβου δὲ τοῦ Φίδου γεγονότος λέγει ό μέγας Εῦδύμιος μὴ φοβου·
ἐγώ εὶμι Ζἶῦίὶύμιος δ τοῦ ὕεοῦ δουλος. γίνωσκε δὲ ὅτι ουκ- αστεία
ὴ όδός σου ἐνώπιον του ΰεοῦ. οὐδὲ γάρ τινα ὅνησιν φέρει τὴι μητρὶ

ἐκκλησιῶν τὸ σὲ νῦν ανέρχεσδαι ἐν Ϊἔωνσταντινουπόλει. πορεύου
0 τοίνυν καὶ τῶι μὲν ὰποστείλαντί σε εἶπον· τάδε λέγει δ δοῦλος τοῦ

θεοῦ Ξῦβύμωέ; Μ7δ:ἔν περὶ τῶν ”Λποσχιστῶν τὸ σύνολον μεριμνήσηις.
παρα γαρ κυριου γινεται εν ταύταις ή τελεία ἕνωσις καὶ ἐπὶ τὴς σὴς
ῇεραρχίας γενήσεται ἐν Ἱεροσολύμοις μία ποίμνη ” ποιμενος.
αὐτὸς δὲ ἄπελὕε είς τὴν ἐμὴν λαύραν καὶ κοινόβιον οίκοδόμησον

Ηει ~ε

(Ὁ *Θ Ο- ΨἹ
\

Ι 25 ἐν ῶι τόπωι τὸ έμὸν ῶικοδόμησας κοιμητήριον τὰ κελλία πάντα
ἐκ βεμελίων καταλυσαςα ου γὰρ βούλεται ὁ θεὸς λαυραν εἶναι ἐν

οι | ~

ἐκείνωι τωι τοπωι, κοινόβιον δὲ μαλλον τὴν λαῦραν γενέσβναι ηῦδόκησεν..
ταῦτα ἀκούσας ό Φίδος συνἐΰετο τῶι άγίωι οὕτως ποιεῖν, οῦκ ὴιδει.
δὲ. ὅτι ᾶληὕές ἐστι τδ γινόμενον διὰςτοῦ αγίου, ὰλλ” ἐδόκει ὅραμα

28 1ο11 1Ο, 16

Οῖανθίτι) .

1 τοϊσ-τολμηὕεῖσιν ΟΠ Ι υπο ὕεοδοσίου πάλαι ν 2 ἐνκυκλίω Ο
8 φεῖδοσ νου, εο αΠο ατοἰ ‹1υ±οΙπνορ; 1 τῶν 1151111: νο 6 δια-
περοῦντι Ον | κώρυκον 11 Δ ίἱ πέλαγοσ γεγονὼσ Ο | πλοὸσ ν
8 ώικονόμησεν ἙΘΒΗ: ν | ἐπιλαβέσΰαι αὐτόν Ο | ἔν τή Ο Θ τοίνυν
Ενθιι 1 ανάγκη καὶ ὕλίψει Ε 11 ὁσίου σου ν 12 καὶ φοβερωτοίτὴσ
±'Θ1α1τ-Ο 14 τῆσ ἀνάγκησ ταύτησ ν 14/1ὀ τοῦ φείδου είπόντοσ Εν
16 ἐπιφοιίνεται αὐτῶ Ο 18/1? μὴ-[ἔῦΰύμιοσ {ο111ἰ: Ο . 1? δὲ 1ανΟι1:
οῦν Ο 20 εὶπὲ Οτι 2θ/21 ό·~ΰἔῖ Ο; ἰι;-31111: Ϊ.ινΟ11 24 ῶκοδόμη-
σον 1ινΟτι - 27 εῦδόκηοεν ν 28 Μἔ τι -
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βλέπειν. ὁ μέγας Ευθύμιος σκεπάσας αὐτὸν τῶι ἑαυτοῦ παλλίωι
ᾶπέλυσεν ἐν είρήνηι καὶ ἀναρπασὕεὶς ό Φίδος καὶ ὡς οὶμαι κατὰ τὸν
”Λμβακοὺμ μετάρσιος γεγονὼς ὡς ἐν ριπὴι ὀφδαλμου ηυρέΰη εἰς τὸν
αίγιαλὸν καὶ εἰς τὴν άγίαν πόλιν μηδενὸς τῶν ἀνϋρωπίνων αἰσϋονόμε-

5 νος. καὶ είσελβὼν είς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον καὶ τὸ ὕεόσδοτον ἐκεῖνο παλλίον
ἀποβέμενος, ὅπερ ἦν περιβεβλημένος, καὶ τὰ ίδια ὶμάτια ἐνδυσάμενος,
τὸ μὲν παλλίον άφαντον γέγονεν, αὐτὸς δὲ είς ἑαυτὸν ἐλβνὼν λέγει·
νῦν οἶδα ᾶληδῶς ὅτι ἀπέστειλεν κυριος τὸν ὁίγιον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό
με ἀπὸ πικροῦ ίλανάτου. καὶ ταῦτα διηγησάμενος τῆι ἑαυτοῦ μητρὶ

10 φιλοχρίστωι οὔσηι καὶ ἀκούσας παρ) αὐτῆς ὅτι ὅσα συνέδου τῶι
ὰγίωι, ἀτιυπερὕέτως ποίησον, είσελτλὼν πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον
πάντα καδεξὴς διηγήσατο. ὅ δὲ βαυμάσας ᾶποκρίὕη λἐγων° όντως
προφήτης κυρίου ὁ μέγας Εῦΰύμιος. τοῦτο γὰρ πασιν ὴμίν προεϊπεν
μέλλων ἐν Χριστῶι τελειοῦσδιαι. ἄπιδι τοίνυν ἐπὶ τὴν τοῦ κοινοβίου

15 οίκοδομὴν καὶ έχεις κἀμὲ συνεργοῦντά σοι ἐν πασιν. λαβὼν οῦν ό Φίδος
ἕνα μηχανικὸν καὶ πλὴδος τεχνιτῶν καὶ ῦπουργίαν πολλὴν κατέβη είς
τὴν λαύραν 1 καὶ ῶικοδόμησεν τὸ κοινόβιον καὶ περιετείχισεν καὶ ὡχύ-
ρωσεν αυτό. καὶ τὴν μὲν παλαιὰν ἐκκλησίαν ᾶριστητήριον πεπο ίηκεν καὶ
ῦπεράνωΰεν τὴν νέαν ῶικοδόμησεν ἐκκλησίαν, ἔκτισεν ηὲ μαι πύργον

20 ἔνδον τοῦ κοινοβίου όχυρώτατον ἐν ταὐτῶι καὶ ὡραιότα-ων) συνέφ-ι9τα.
σεν δὲ ἐν τῶι μέσωι εἶναι τοῦ κοινοβίου τὸ κοιμητήριον τὴν ὁὲ τοῦ
κοινοβίου τοπρδεσίαν -καλὴν αῦσαν τοῦ ὁρασὰαι διὰ -ἴὴν άρἶτἶν
ομαλοτητα και μοναχοις προς ασκὴσιν επιτηδειαν δια την των αυτης
αέρων εῦκρασίαν τε καὶ μεσότητα διαγράφαι τῶι λόγωι πειράσομαι. 1

25 λόφος τοίνυν ἐστὶ σμικρότατος ἐξ ὰνατολὴς τε καὶ δύσεως περιεχό-
μενος ὑπὸ δύο κοιλάδων σεμνοτάτων συνερχομένων ματὰ το νό-"ον
μέρος καὶ ὰλλήλαις ἑνουμένων. ἐπὶ μέντοι τὸ βόρειου μέρος πεδιάς
ἐστι λίαν τερπνοτάτη ἐπὶ τρισὶ περί που ὴπλωμένη σταδίοις, τὴς
δὲ πεδιάδος πρὸς βορραν χείμαρρός ἐστι καταφερόμενος ἐξ αυτης

Φο θα.

Ιω..
¬±

Β ΒΘΙ οτ ςἰταο. 36

Οἶαν, Ο [ῖοἰε 27 ἐπὶ μὲν τὸ], Ρ [νου 17 καὶ ῶικοδόμησεν ο.11], (11)

2/4 τὸν-εἰσ ίο111τ Οτι Θ ὅπερ~περιβεβλημἐνος 1'οΙ1Η› Ο | ὲνὕἑμενοσ Ο
'Ϊ σεαυτὸν Ο 2 τοϋ πικρου Ο 11 καὶ εὶαελβὼν Ο ειἶσελὕὼν οὕν 11
12 ὰπεκρίνατο Ο 18 ὕῦ [κν Π] ἐστιν ΟΠ | εἶπεν ν 14 ἦ Ο
20 τερπνώτατον Ε 26 λόγοσ Ο | μικρότατοσ ν | τε ἰ'ο1ιΗ› ν 28 δύο
11511113 ν σεμνοτάτων Ἑοϋἰυ Ο 27 μέντοι] μὲν Ο Ι τὸ Ἑο111τ Ρ |
βόρειον-Ρ. θῦ, 29 βασιλικὴν κα- 1-α1111: Ο ς1ιιι·ο11 Β1αυυυ.υεἰε.11 28 στα-
δίονσ Ο .

Ρ. ΘΌ

Ρ. 91
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. ·τ..ι ιι Α _- ον ... | _' Μπουῇ τηςῇ ανατρλικης .ρρζης του σεβασμιου βουνου της αγίας Χρις
στου 'του θεου ημων Λναληφεως. κατ” αὐτὴν δὲ τὴν πεδιάδα [ὅ
τε πΰρνθἔ ἔστήρικται καὶ τὸ τοῦ κοινοβίου ἐκβάλλει θυρώριον·
καὶ οἔστιν ό Τόπθέ “ὅλῦς ὴμερος καὶπάνυ θαυμάσιος. μέσους ὡς- - . τ .

οεὶρηται, λαχὼν -ἀἐρας. των μὲν γὰρ ψυχροτέρων τόπων ὑπάοχεχ
τ ετ 1 με 5 `θερμότεροεἰ των δε %ανμαΉ79ων ψντρότεοος· οὐ μὴν αλλα καὶ των

ι 8 # ‹· 2 · ν· \ __ _ Ρλιανέυγροτερων τοπων υπαρχει ξηροτερος και των πάνυ ξηροτέρων
υγροτερος. _ .

' ν ι ~ 1. __
]Ϊληρω°ιλΘΦσ77§ δε τηἐ ΤΟυ κοινοβίου οἰκοδομής τε καὶ χοσμήο-εως

1 Ι ,_ ι

10 ἐν μόνθνέ τθνσνν ἐτεσιν τηι πολυχειρίαι καὶ σπουδῆι ἐβοὐλοντο Οἱ
πατέρεέ λωτλ αὐτὴν τὴν ἡμέραν καθ” ἡν μετετέθὴ τδ τίμιον λείφανον

ιν 1 Ε ~ -5 μετου άγίου πατρος ήμων καὶ ἐν τωι καινωι κατετέθη κοιμητηρίωι,
β 1 .

τὴν ἐκκλησιαν και τὸ κοινόβιον ἐγκαινίσαι° ἀλλ” ἐστενοχωρουντο
# 5 'ν ι ι εν

ὕδωρ μὴ ἔχΘλὶΤΘ§- ὀλὶνωνβρίας γὰρ γενομενης κατ αυτην την ερημον-
ἰὅ λάκκος ὕδωρ 'οὐκ ἐδεξατο και τοῦ λἄαίου μηνος' εισεληλυ|θοτος

τῆς αὐτῆς ἕρήμουημόλις τῶι χειμῶνι βρεχομένης, ὡς ἴσασιν οἱ πολυ-
χρόνιον πεῖραν αντὴἐ ἔσχὴκότες, εἰκότως βροχὴ οὐ προσεδοκατο.

. ὁι° 8 ἐν ἀπορίαι πολλῆι γεγονότες οὶ περὶ τὸν ἡγοὐμενον Ἱἰλίαν
καὶ τὸν διάκονον Φίδον ἐδήλωσαν τῶι τε αββοιι Λογγίνωι τῆς κάτω

20 μονῆς καὶ τῶι .ἀββίιι Παυλωι ἡγουμένωι ὅντι τῆς Μαρτυρίου μονῆς
ἄποστεϊλαι τὰ άλογα τῶν ἀμφοτέρων μοναστηρίων, ὅπως μετὰ τῶν
αλόγων τῆεῖ ἦνλετέθαέ μθνῆς μετακομίσωσιν ὕδωρ· ἀπ Φαρῶν,
καὶίἡτοιμάζοντο τῆι νυκτὶ ἐξιέναι ἀπὸ τοῦ κροὐσματος. ἐν ὶἡι
νυκτὶ φαίνεται ὁ -μέγας Ζἶὐθύμιος τῶι μακαρίτὴι Ἱἰλίαι λέγων·

26 τί ποιοῦσιν τὰ άλογα σήμερον; καὶ εἰπόντι αὐτῶιτ διὰ τὸ μὴ ἔχειν.
ἡμᾶς ὕδωρ εἰς Φαρὰν ῦπάγουσιιη ἐπετίμησεν λέγων· καὶ διὰ τί ἀμελή-
σαντες οὐκ ἐδεήθητε τοῦ θεοῦ, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὐκ ὶσχύει ἡςχεὶρ

Φ-

κυρίου δοῦναι ῦμϊν ὕδωρ; ό ἐκ τῆς ὰκροτόμου πέτρας ἐξαγαγὼν:
1

ὐδωρ θεὸς λαῶι ᾶπειθοῦντι καὶ ἀντιλέγοντι καὶ διφῶντι τῶιιξἶαμφων.

51128 1τΧοε.1τ, ε ὲ- εε ιεε εε, 2 - τεε ιο, ιο

Ονννωι . Ρ ..
'Υ 1/2 χὐ-ἡμῶν 1ινΡιι: τοῦ κῦ ἡμῶν Π χῦ Ο 3 εκβάλλει 1ανΡ ἐκβάλ-

λον ἶιι: εἰσβάλλει Ο 4 πάνυ καὶ νΡ τἔὶνυ Ειι 55 άέροσ Ο Θ δὲ
ίε1α1τ Ἑι- | καυματερῶν νΡ Ε) ΜΛ Ο1)ν ΜΖ ιι ι 12 καινῶ
ΘΡΠ: κοινῶ ῖαν 14 γενομἐνηο·¬α¬ϋτὴν γὰρ Ε 15 ό λάκκοσ νΡτι
16-Δβρεχομἐνησ Εο1ι1τ Ο Δ-17 αϋτοῖσ Ρ 1 προσεδοκεῖτο Ο 18 πολλῆ
Οτι: ίσ1ι1ϋ 1ινΡ ` ” 19 τε ίο1ι1υ Ε 28 ἐνιέναι Ε . . 25 αὐτῶι
ίο1ι1ϋ Ο 2ίὶ Φαρῶν Ρ 27 ἱσχύσει Ρ | . ἡ ίο1ι1τ Ε 22 σαμτνῶ ΟΙ)

Έ. ιι. 11. 40, 2: Βοὶικνατιτ ῇ
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ἀπὸ σιαγόνος ὅνου ᾶναβλύσας ὕδωρ οὐ δώσει καὶ ὐμῖν χρήξζουῆῃν
ναὶ λέγω ὐμῖν δώσει, ἐὰν μετὰ πίστεως αἶτήυήῖε αῦτολὶὴ -μλ? Τοωηβλ
τὰ άλογα ἐπὶ τὸ ὕδωρ πέμψητε, άλλὐ ἐπιρίφατε ἶπὶ-τον θη(νΰΉΤΖἔ

έριμναν ύμῶν, καὶ σήμερον πρὸ ὥρας τριΤή§ '70 τωουλπω Ο Η
5 δύο μεγάλοι λάκκοι. ᾶναστὰς οὐν καὶ διἡγήσάμενϋἐ τὸ\ ἶβαμα

τῶι τε μακαρίτὴι Φίδωι καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς ἀπέστειλεν τα αλολίοξ
εἰς τοὺς τόπους αὐτῶν. ὅτε ούν ὁ ήλιος ὰνέτειλονι ἀλ°·°ἔβλ7 ἶὶεφοἔ "αξ
ἔἔεχέθη ὅμβρος πολύς κύκλωι τοῦ μοναστηρίου και ίέολὶἦλν Ἰἔαξω
πρὸ ὥρας τρίτης ἐγομώθησαν οί δύο μεγαλοι λακκοι \και\εν λἰἕ

10 ἐπαύσατο βροχή. ὁ τοίνυν ἀρχιεπίσκοπος Μαρτύριθἐ ννἶϋέ το 7822”
μενον θαῦμα μετὰ πολλῆς δαψιλείαἐ παθαλέέλίολίελ' εἰἔ τΟ®~ε7/καέῃσιωωί
τοῦ μοναστηρίου. καὶ γέγονεν ἡ ἄνρνπνία μετὰ λαμπἔαἔ Εβωταλ|ω,-
γίας καὶ ποιοῦντες τὴν σύναξιν κατέθεντο ὐπὸ τὸ θυσιαστηριον λεν:
ψανα ὰγίων καὶ καλλινίκων μαρτύρωνι Ταδάλθυ %α#>[ἶθΟί3ἶυ λυαἐ

16 3/1Ήὁ@0Ρ¿%0„, Ι μὴνὶ Μαίωι ἑβδόμηι έτους δεκάτου αποετης του

μεγάλου Εὐθυμίου κοιμήσεως. χρόνου δέ τινος διελθόντος ο διακονυεῖ
Φίδος ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη πόλεως Λώρων προσαγορευομενήἔ·

Λίκαιον δὲ ἡγοῦμαι ἐν τῶι παρόντι λόγωι ἐπιμνησθῆναι τῆς Τωλ'
ἐν Ίεροσολύμοις ”Λποσχιστῶν τελείας ἑνώσεως πρὸς τὸ δεῖξαι ἐναργῶἐ

20 τὰ παρὰ τοῦ μεγάλου Εὐθυμίου ἐν τῆι θαλάσσηι ρηθέντα εἰς τὸν
αὐτὸν πληρωθέντα καιρόν. τοῦ γὰρ οῖρχιεπισκόπου Μαρτυρίου τῆι-
γενομένηι ἐν τῆι θαλάσσηι όπτασίαι καὶ ὐποσχέσει τοῦ μεγάλου
Εὐθυμίου πιστεύσαντος καὶ πᾶσαν μέριμναν ἀποτιναξαμένου όλίγων
ἡμερῶν διελθουσῶν ὁ άνωτέρω μνημονευθεὶς ἀββας Μαρκιανὸς

25 έν τοῖς περὶ τὴν ἀγίαν Βηθλεὲμ τόποις ήδη κοινόβιον συστησάμενθέ
πάντας τοὺς “Λποσχιστὰς αὐτόθι συναθροίσας ἐκ θείας τινὸς ἐπιπνοίαἑ
κινηθεὶς λέγει πρὸς αὐτούς· ἕως πότε, πατέρες, φιλονικοῦμεν διελεῖν
τὰ σῶμα τῆς ἐκκλησίας μὴ ἐπιστάμενοι τὸ τέλειον θέλημα τοῦ θεοῦ Ξ
σκοπήσωμεν τοίνυν ἑαυτοὺς μήπως οῖόμενοι τὴν βασιλικὴν κα-

2 Ἑε 54, 23 _ 1 Ροϋι· 5, 7 _- 16 10. ιΤε.1ιι· ιιαο1ι 1ἰ'ιι1τ1ιγιιι.ἰοε
'Ἑοὀ = 20. ιΪατιιιο.ι· 482-12. -Ϊειιι. 488

Ο1ιν, Ρ [Βἰε 15 ”Λνδρονίκου], (ιι)

Β ἐπιρρίινατε Επι 4 νενοϋνται Ρ 8 -τε ι”ο1ι1ι ν | απέοτειλαν Ψ
7 ὁ Ἑε1ι1τ Ο 8 ἑξεχύθη Ριι | καὶλ ΓΘΙΊΗ; Ε 5) -τρίτησ {θ}11ι, Ο |
ἐγεμίσθησαν νριι 14 καὶλ ίο1ι1ίτ ΟΡΠ 16 μηνὶ _- Ρ_ 82, 7 σχεδον
νει- ἰεΙιΙτ Ρ ἰιιι”ο1ρε ΒΙαι›ιο.αεἰαΙΙε. ἰιτι Οοο, Ραμ 602 18 τη Ο1_,νΡ
ΜΗ τι | ἐν ίε1ι1τ1Ο 18 δεῖξαι Οξβτι: δέξασθαι ν | ὲνοργωο· 11
20 λεχθέντα Ο 28 αποτιναξάμενοσ ν 25 άγίαν ίε-›1ι1τ 1) | ήδη-
ἰΘ1ι1Β Ο 2? κινηθεὶσ ίο1ι1υ ν | φιλονεικοῦμεν νιι

Ρ- 9:

ιιἶἔ Λ
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τέχειν ὁδὸν άνοδίαι ὁδεύομεν. τὸ γὰρ οἴεσθαι κωλὐοι το εἶναι ἑαυτοὺς
τοίνυν δοκιμάσωμεν εῖ ἐσμὲν ἐν τῆι πίστει, καὶ τῶι άποτολιμωι
ακολουθοῦντες ὐποδείγματι βάλωμεν κλήρους ἐκ προσώπου τῶν

` τι ν πεπισκοπωγ και τῶν μρναλίῶν ΰκαὶ εἰ \μὲν\δ κλῆρος ἐπὶ τους μοναχοὐς
5 ελθηι, μεινωμεν οπερ εσμεν° ειεδε επι τους επισκόπους, τῆι ἐιοιλῃο-ιαι

κοινωνησωμεν. και τουτων ουτως λεχθἐντωο ὁμ0„Οήσα„τε§ ἔβαλον
. τους κλήρονς %αὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ τους ἐπισκόπους. καὶ πληρο-

φορηθέντες άπαντες ἐκ συμφώνοο εἰς- τὴν άγιοι πόχω, εἰσηλὕω, ἐ%ὁε_
ὁωλέότδἔ ἑαλὶτοὺἔ τῆι πθὸἔ τλὶλ' ἀλ/έαν ἔκκλησίαν ἑνώσει. δ δὲ άρχι-

10 επίσκοπος Τθύτθνξ; δεξάμενος ἐκέλευσεν τὰ φῶτα γονέσϋιαι τηἔ ἀαμας
4 ι-ιι4ναστασεως και επετελεσεν π~άνδημον ~εορτὴν μετὰ παπὀς του

πληθουςητων “τε μοναχων και των πολιτων καὶ γέγονε-ιι εῦφθοσύιη
μεγαλη εν ταις πλατειαις Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τῆι τῆς ἑνώσεως χαοαι_
καὶ ἐκοινώνησεν ὅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ήποσχιστῶν πλὴν Γερον-

15 τίου τοῦ ἀρχιμανδρίτου τοῦ ἐπὶ τεσσαρακονταπέντε έτη τὰ τῆς
μακαρίας ίὶάελάνης μοναστήρια κυβερνήσαντος καὶ ”Ρωμοινου του
ἐπὶ Θεκώαν μοναστήριον συστησαμένου, οίτινες τῆι ἀλόγωι φιλονι.
κίαι ἐμμείναντεέ καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἰδίων ἐκβληθέντες μοναστηρίων
ῶδε κἀκεῖσε περιφερόμενοι ἐτελεύτησαν άκοινώνητοι. καὶ ταῦτα

20 μὲν οὕτως γέγονεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ζήνωνος·
ἔν δὲ Τοἶἐ λέὶναστασίου τοῦβασιλέως χρόνοις αἱσκηναὶτῶνΣαρακηνῶν

αἱ συστασαι ὐπὸντου ἐν άγιοι; παωὸς ἡμῶν Εοουμίοι, ὑπὸ βαθβάηωμ
ἐ@77μώ19#]σα¶#) Οἱ πβῶτθὶ Τῶν ἐν αὐταῖς Σὶαθαχογμῶγ ἄλλαρ σχγγμὰς

ἔκτισαν πλησίον τῆς τοῦ οῖββα ιιάαρτυρίου μονῆς ἐ%%χι7σ¿ω, ὰἀκεῖσε
25 συστησάμενοι. ᾶλλ” οῖ βάρβαροι πάλιν ἐπελθόντες αὐτοῖς κοῖκεῖσε

τους μὲν ὰπέκτειναν, τους δὲ αίχμαλώτισαν° οὶ δὲ λοιποὶ εἰς διαφόρους
ἔσλέοθπίσλλλλσαλὶ λλώίέαἔ· Ψέλέονε νὰρ τότε σύγχυσις μεγάλη καὶ

2 Δον 1, 28

Ο1ιν, ο [νοιι 1-τέχειν ὀδὸν ατι], (ιι)

4 των' 1-Θ1Ἰ11ι Ο 7 Τοὺςλ 1151111: ν Ι εῖσ 1ιν. 8 είσῆλθον [ἡλ-
θον ιι] εἶσ Τὴν άνίαν πόλιν οτι Θ αὐτοὺσ ο 1 οιγίαν Ἑο1ιΓο ν |
κοινωνία τὲ καὶ ἐνώσει ο 18/11 τῆσ αγίασ ὰναστάσεωσ γενέσθαι Ι_.
-ιῆο άγίασ γενέσθαι ὰναστάσεωσ ντι 11 ὲτἐλοοον Ο 12 τῶςτ] των
κληρικῶν ὁμοῦ καὶ τῶν ν 15 τοῦλ 1”ε1ι1τ οτι | χρόνουσ ο 18 μο.
λοινίηο 1ιο 1? θεκῶαν τὴν κώμην Ο | μοναστήρια Εν 17/18 φι.
λονεικία Εν 18 μοναστηρίων ἐκβληθέντεσ ο 21 ὶνἶ Ο1ινο | τοῦ
εασαεωσ εειιιι ο εε εν ενιιισ οτε: ανιιιινο νε ἠιημώοησαὶ
ΟΠ | αὐτοῖσ νο 24 κακεῖ Ο ὲκεῖσε ιι °χχ° οἱ] ᾶχχὰ Ο
28 αἰχμαλώτευσαν νο ῆχμαλώτευσαν 1111 5 - Π

ΕΦ Φι Ω
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φοβερὰ κατὰ τὴν χώραν ταύτην ύπὸ τῆς ἐπ, ὰδείας τῶν βαρβἄαῶλ'
ἐπιδρομῆς. · -

”Ο μὲν οῦν μακαρίτης (Ηλίας δ καλος τῆς λἶὐθυμίου άγέλης ποιιωλὶλ!
ἐπὶ τριάκοντα καὶ ὀκτω χρόνους τὴν μονὴν κυβερνήσας καὶ πλεῖστα

5 κατορθώματα ἐν αὐτῆι διαπραξάμενος ἐτελεύτησεν. Συμεωνιυυ
δέ τινος ”Λπαμέως ἐπὶ τρεῖς χρόνους τῆς αὐτῆς μονῆς κρατήσαντυἔ
καὶ ἐν Χριστῶιὶ τελειωθέντος Στέφανος τις ”Λραν› τῶι γένει τὴν
ὴγουμενίαν διεδέξατο γνήσιον ὰδελφὸν ἕχων .ίἶροκόπιον μὲν όνθ·
μαζόμενον, τῆς δὲ Ϊίαισαρέων ἐκκλησίας πρεσβύτερον, οὐτινοἐ

10 τελευτήσαντος πᾶσαν ὁ Στέφανος τὴν γονικὴν περιουσίαν τῶι μονα-
στηρίωι προσεκύρωσεν. ἐν τοῖς αὐτοῦ χρόνοις ”Λντιοχεύς τις Και-
σάριος καλούμενος καὶ ἐν αρχαῖς πολιτικαῖς πολλάκις εὐδοκιμήυαἔ
ἐλθὼν είς τὴν ὰγίαν πόλιν καὶ χρονοτριβήσας πάθει σωματικῶι
περιέπεσεν δεινοτάτωι καὶ ῆνέχθη είς τὴν μονὴν καὶ ἐκ τοῦ ἐλαίον

15 τῆς τοῦ σημειοφόρου Βὐθυμίου θήκης ὰλειφάμενος πάσης οωματικῆς
ς ὰθρόως ὰπηλλάγη νόσου. ταύτης οὐν τυχὼν τῆς εὐεργεσίας πολλὴν

μὲν προσήνεγκεν εὐλογίαν, ἑτέραν δὲ ῦπέσχετο διδόναι καθ” ἕκαστον
ἐνιαυτόν. ὁδεύων δὲ ἐπὶ τὴν ”Λντιόχειαν παρέβαλεν ἐν Τριπόλει
Στεφάνωι τῶι ἐπισκόπωι. ῶιτινι διηγεῖτο περί τε τῆς τοῦ μεγάλου

20 Ζΐὐθυμίου χάριτος καὶ τῆς είς αὐτὸν προελθούσης εὐεργεσίας· Λεόντιοἐ
δέ τις νεώτερος τοῦ ἐπισκόπου ἀνεινιὀς άκούσας καὶ άναπτερωθεὶἐ
τὴν διάνοιαν ῆλθεν εἰς τὴν μονὴν καὶ ὰπετάξατο. καὶ ἐν τῆι μονα·
χικῆι προκόφαντα αὐτὸν πολιτείαι μεταπεμφάμονος 6 ἐπίσκοπος
Στέφανος ῆγούμενον πεποίηκεν τοῦ σεβασμίου οϊκοο τοῦ άγίου

25 μάρτυρος Λεοντίου καὶ διάδοχον τῆς ἐπισκοπῆς οὐ μετὰ πολὺ κατα-_
λιπὡν αὐτὸν ἐτελεύτησεν. 1

Νεῖλος δέ τις τοῦ μοναστηρίου πρεσβύτερος ἐπέμπετο εἰς ”Λντιό·
χειαν διὰ τὴν ῦποσχεθεῖσαν παρὰ Ϊίαισαρίου εὐλογίαν. ὅστις ἔν
Τριπόλει κατὰ πάροδον γεγονὼς καὶ παρὰ Λεοντίωι τῶι ἐπισκόπωι

το ὁεξιωθεὶς ἐπίσκοπος χειροτονείται.ἶθροωσιάοος. 6 δὲ πατὴρ ημων
ΣτἔΦαν0€ Τὴν Ευΰυμίου μονὴν άῦἔήσας καὶ πλουτίσας είς δύναμιν
ΰέαὶ ἔἔαλϋόσια νομίσματα ἐν χαράγματι ἐκ περιουσίας γονικῆς ταύτὴι

χοιινοιω

8 ὶιἶ (Παν Ϊ -τι 8 αὐτοῦ Ο 8 -γνήσιον οὲ Ο 8 πθεσι
βύτεροσ Ο 11 αὐτοῖσ Ο 18/14 περιέπεσεν σωματικῶ οτι 14 ένε-
χθεὶσ οτι νέχθη ν #4 15 θήκησ] θἠκησ λαβὼν καὶ Ε 18 παρέβαλων ο
18 τε 1`ο1ι1τ Ο η/28 πολῦν -ἑαὐτὸν χρόνον ο 27 ΖἩΪ νο
22 1ι Ρ. 89, 18 Ο 22 Ν τι 211 καὶ ΕοΙιΙι› νε 81 πλουτἠσασ ξβνοιι

ιῖυ'

λίΖἰ
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καταλιπὼν ἐτελειώθη μηνὶ Ἰαννουαρίωι εἰκάδι δευτέραι τὸν είκοστὸν
_. : -- ι· ι Ι ι _ι οπρωτον ει τηι ηγουμενιαι π ιηρωσας χρονον. Θωμας δέ τις >Λπαμεὐς

τὴν ·Εὐθυμίου άγέλην παραλαβὼν εὐθηνοῦσαν ὴλάττωσεν. ἐν τοῖς
αὐτοῦ χρόνθις ἦλιλεν πάλιν εἰς τὴν μονὴν ὁ ἐνδοξότατος .ἶίαισάριος
καὶ ὐπ” αὐτοῦ εἰς ἑστίασιν προτραπεὶς καὶ ἐν τῶι ὰρίστωι παρ> αὐτοῦ
άκούσας ὅτι έχομεν ἐν τῶι διακονικῶι μερίδας τινὰς τοῦ τιμίου ξύλου
τοῦ πανσέπτου σταυροῦ, άσπερ τωι μοναστηρίωι ιίίοσμας τε καὶ
Χρύσιππος οί σταυροφύλακες κατὰ καιροὐς ἐδωρήσαντο, ἐξ ῶν μερίδων
ὁ ἡγούμενος Στέφανος ἐνέβαλεν είς τὸν παρ: αὐτοῦ γεγονότα τῶι·
μοναστηρίωι σταυρὸν όλόχρυσόν τε και διάλιθον, εἶπεν ό Ϊἔαισάριος·
διὰ τὸν κύριον, ἀξιωθῶμεν προσκυνῆσαι καὶ ίνα δώσηις ἡμῖν μίαν
μερίδα. δ δὲ ἡγούμενος τοῦτο ποιῆσαι συνθέμενος λαβὼν αὐτοὺς
ἐν ἐκείνηι τῆι ὥραι τῆς μεσημβρίας ἐν τῶι διακονικῶι ῆνοιξεν τὰ
οιρμάρια τῶν κειμηλίων καὶ προσκυνήσαντες οὶ περὶ .ἶἕαισάριον
έλαβον τὴν μερίδα. καὶ είσελθόντες εἰς τὸ ἐνδότερον τοῦ διακονικοῦ
κελλίον προετράπησαν είς άγάπηνμ Θεόδοτος δέ τις Γαλάτης τὴν
τοῦ ἀριστητηρίου διακονίαν ἐκπληρῶν τούτοις ὐπηρέτει. ὅστις είσ-
ορχόμενος διὰ τοῦ διακονικοῦ καὶ ἐξερχόμενος τῶν άρμαρίων ὴνεω-
φμένοοιι τὰ ρηθέντα ἑξακόσια νομίσματα ἐν τρισὶν ὅντα κοδρίοις
άπο ἑνὸς τῶν άρμαρίων κλέφας ἔμεινεν ὐπηρετῶν. ὁ μέντοι ἡγού-
μενος άπολῦσαι θέλων τοὺς περὶ Ϊἶαισάριον κλείσας μετὰ θορύβρυ
τὰ άρμάρια καὶ μὴ νοήσας τὸ γεγονὸς άπέλυσεν ἐκείνους μετὰ εὐχης.

δὲ Θεόδοτος έωθεν άναστὰς προσεποιήσατο τον ὀργιζόμενον καὶ
κατεβόα τοῦ ἡγουμένου λέγων· οὐκ ένι σωθῆναι είς τὸν τόπον τοῦτον,
ὅτι πολὐς αὐτοῦ ἐστιν δ περισπασμός· καὶ άλλα τινὰ φλυαρήσας
ἐξῆλθεν τοῦ μοναστηρίου τὸ χρυσίον έχων. ᾶνερχόμενος δὲ ἐπὶ
τὴν αγίαν πόλιν άντικρυς τῆς μονῆς τοῦ λάαρτυρίου καθίσας
καὶ ἀπὸ ἑνὸς τῶν κοδρίων πεντήκοντα νομίσματα λαβὼν έθηκεν τὰ
τρία ὐποκάτω λίθου μεγάλου καὶ σημειωσάμενος τὸν τόπον εὶσῆλθεν
οις Ἱεροσόλυμα. καὶ μισθωσάμενος άλογα ἐπὶ ῖἶόππην καὶ δοὐςὶ
τον άρραβῶνα κατέβη λαβεῖν τὸ χρυσίον. καὶ ἐγγίσας τῶι λίθωι
οπο οφεως φοβερωτάτου ὐποκάτωθεν τοῦ λίθου ἐξελθόντος καταδιω-

Οκ

Ο1ινο(Π)

1/2 εῖκοστωπρῶτον ο 2 χρόνον Ο: ἐνιαυτόν Ϊανοιι | δέ 1”ο1ι11: Ϊαν
4 αὐτοῦ οὐν Ο 5/8 άκούσασ παρ” αὐτοῦ ο 8 καιροὐσ οοιι: κλή-
ρουσ Εν Θ γενόμενοι· ν 11 δώσεισ ο 18 κελλίον 1”ο1ιΙι Ο
17 ἐκπληρῶν Ο: ἐκτελῶν Ενοιι 18/10 ανεωνμένων Οτι ἡνεωνμένων
ῶντων ο 21 τοὺς] τοῖσ ο 25 τινὰ] πολλὰ ν 82 κάτωθεν
Ιανοτι -

ιι

1

1

ιν
1?Ε]

ι

' ι
1
ι

ι

1111 1ιἱιὴ

ἡἑ
ιι

Ιἰτὶ.ιιι11„
νῃ1 ἴιιι

1.
·ι

10ιι

.ι ¬να.¬ ι
'·ὶ,1. ι 1

τι

ιοι
1τή,

.οὐ

1
1 ι

ι

ςιι.
Η
ιἱ
ιι
11

1

γ 1

¬.ῖνῖἶῖῖῖέ”ῖῦ



1

11:

ιιι
ιι :
ὶὶ 1
]ὶ 1κι ι

11
111

τι.ι ·

1?
λξῖ

,ι:.. τα

7 ι

11
.11. ιχ

1111
ιν:
ἶμὶὴ
ὶιὶὶνι
11:

ι 1”

Δἶἰῖ
141
1111
Μνι±ιιι
11'τιοι
ἶιζὶ
ΜΙινιι 11
ὶχι
111

ὶῖ 1]ι.τι

11
ΝΝ
ὶιή
ὶὶτι
ι›'1κι

131]Μ 1111

.ὶυ 1

1/

ωιὲ' 2

70 Εοῖοοιι ασε. Πιιὶλιγιτιἰοε

χθεὶς ἐνεποδίσθη τὴν ἡμέραν ἐκείνην. καὶ τῆι έξῆς πάλιν κατελθὼν
καὶ ὐπὸ τοῦ αὐτοῦ θηρίου ἐπὶ πολὐ διάστημα καταδιωχθεὶς οὐ παρε-
χωρήθη. τῆι τρίτηι τοίνυν ἡμέραι πάλιν περὶ τον τόπον γεγονότα
αὐτὸν ἐναέριός τις δύναμις ἐπελθοῦσα άσώματος ὥσπερ βάκλωι τινὶ

5 πλήξασα έρριφεν κατὰ τὴν όδδν ἡμιθ·ανῆ. ς Λαζαριῶται δέ τινες κατὰ
τον|τόπον γενόμενορ τοῦτον ἐρριμμένον εὐρόντες>είς? τὴν ὰγίαν πόλιν
ει-σηγαγον και εν τωανοσοκομειωι απηγαγον, ενθωι χρονρτριβήσας
των πονων επιτεινομενων βλεπει τινα κατ, ὐναρ ιεροπρεπη οργιλως
προς αὐτὸν λέγοντα· ὰδύνατόν σέ ἐστιν τῆς κλίνης ταύτης ἀναστῆναι,

10 εὶ μὴ τὸ κλαπὲν χρυσίον τῆι Εὐθυμίου μονῆι ἀποδώσηις. τότε μετα-
ὶι

στειλάμενος τὸν τοῦ μοναστηρίου ξενοδόχον ὡμολόγησεν περὶ τοῦ
χρυσίου. καὶ μαθόντες οἱ περὶ τὸν ἡγούμενον Θωμαν καὶ Λεόντιον
τον δευτεράριον ὰνέβησαν είς τὴν άγίαν πόλιν καὶ άκούσαντες παρ”
αὐτοῦ ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐγγίσαι τῶι τόπωι ένθα ἐστὶν τὸ χρυσίον,

5 διὰ τὸ κατοικοῦν θηρίον, λέγει ό ὰββοῖς Λεόντιος· ἐλθὲ καὶ δεῖξον
.ἡμῖν τὸν λίθον μακρόθεν° ἡμεῖς γὰρ τὸν ὅφιν ἐκεῖνον οὐ φοβούμεθα.
καὶ λαβόντες αὐτὸν ζώιωι ἐπικαθήμενον εῖς τὸν τόπον ήγαγον καὶ
τὸ μέν χρυσίον ὐπὸ τὸν λίθον εὐρον πεφυλαγμένον μηδαμῶς τοῦ θηρίου
φανέντος, τὸν δὲ Θεόδοτον αβλαβῆ ὰπέλυοαν τῶν παρὐ αὐτοῦ σκορ-

20 πισθέντων περιφρονήσαντες. ὀκτὼ τοίνυν χρόνους τὴν Ξὐθυμίου τοῦ
μεγάλου κυβερνήσας μονὴν ό Θωμάς,/ἐτελεύτὴσεν μηνὶ λάαρτίωι εὶκάδι

_ | 9-# ~ σ#πέμπτηι της πεμπτης ῖνδικτιονος ετους εβδομηκοστου της του με-
γάλου [ἴὐθυμίου κοιμήσεως° Λέοντιος δὲ τὴν ἡγουμενίαν παρέ-
λαβεν δ ἐμὲ τὸν ὰμαρτωλὸν είς τὴν ἐμοὶ σεβασμίαν μονὴν εὶσδεξά-

5 μενος.

22 Βοἰάο Ώατἰοεαιιρειι οτροὶιοιι ἀοιι 25. Μάικ 542

οΕνο(ιι)

1/Β καὶ τῆι _ παρεχωρήθη ἰε1ι1ὺ ο 2 διωχθεὶσ Ειι 2/8 παρ-
εχωρεῖτο Ενιι 4 άέριοσ ν 5 έριινεν Ο | κατὰ-ὁδὸν 1141111: ο
8 ἐρριμένον οιι Ι άγίαν τε Ε11 7 εὶσήγαγον-νοσοκομείωι 1151111; ο Ι
άπήγαγον ΟΕ: άνήγαγον ο διήγαγον ιι απέθεντο ν | ἐν ὡι χρονοτριβή-
σασ] καὶ χρονοτριβήσασ ο χρονοτριβήσασ δὲ ιι 8 τῶν--ἐπιτεινομέ-
νων [ἐπιγινομένων Ο] οΕοτι: 1101111; ν | κατ) όναρ τινὰ Εν τινὰ οτι
8 σοι οιι | άποστῆναιο άναστῆσαι 11 10 τῆσ-μονῆσν 1 ὰποδόσεισχο
άποδόσησ ο 18 λίθον] τόπον ο 17 ἐπὶ ν | ῆγαγον καὶ Ο:
καὶ ιι ι°εΙιΙτ Ενῦ 18 τὸ] τὸν 1. | ν 1 νὕοον Ο Ι μηδαμοῦ Ε
18/20 τὸ-σκορπισθέν ν τὸν·-χρυσὸν σκορπισθέντα ιι 21 μονὴν
κυβερνήσασ Εοτι 22 τῆςλ] ἀπὸ τῆσ Ε 24 καμὲ ο
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1 ι 1 τ 1 .-
ΕΟΟἸ1 ίέελ' 0” πεθι του θεοφόρου Ζἶὐθυμίου ήκουσα καὶ ἕγνων καὶ. ΜΘ 49

ιστότοπος

οἱ πατέρες μου διηγήσαντό μοι, οὐκ άπέκρυφα άπο των τέκνων αὐτοον
είς γενεὰν ἐτέραν, ἀλλὰ άπήγγειλα καὶ άνεγραψάμην προς τὸ ταῦτα
ταῖς μετεπειτα γενεαῖς παραπεμφθῆναμ ἀναγκαῖον δὲ ἡγοῦμαι καὶ

5 τὰ ἐπὶ ἐμοῦ γεγονότα θαύματα άπὸ τῆς τούτου θήκης καὶ μνήμης
γραφῆι παραδοῦναι έτι τῶν εὐεργετηθέντων περιόν-των ειαι τῶι
ταῦτα θεασαμένων. τὰ γὰρ νῦν ἐπ” ὅψεσιν πάντων ἐκ τῆς αὐτοῦ
θήκης προερχόμενα θαύματα οὐ μόνον ὰξιοθαύμαστα τυγχάνει, άλλὰ
καὶ άξιομνημόνευτα° πείθει γὰρ τοὺς ἐντυγχάνοντας καὶ τοῖς ήδη

10 περὶ αὐτοῦ ρηθεῖσιν μὴ άπιστεῖν. ποίωι δὲ τρόπωι καὶ χρόνωι τὴν
μονὴν Οἶλϋἦσαν ἦἔνώθὴν, άνωθεν καὶ ἐξ άρχῆς ἐρῶ. έτους τοίνυν ἑξκαι-
δεινάτον Τἦέ παοούσήἔ θοοφυλάκτου βασιλείας ἐν κλήρωι ἐκκλησιαστι-
κῶι καταλεγόμενος άπεταξάμην ἐν τῶι τῆς ῦμετέρας άγιωσύνὴς
εὐαγεῖ μοναστηρίωι, ὡς καὶ αὐτὸς οἶσθα, ῶ πατέρων άριστε καὶ

15 φιλοτεκνότατε Γεώργιε, καὶ τοῦ τῶν μοναχῶν σχήματος διὰ τῆς
'ὕμετέοικ λενῦὸἐ ᾶἔιωὕεὶς μετὰ εὐχῆς καὶ παραθέσεως ὐμῶν άπελύθην
ἐπὶ τὰ δίεροσόλυμα κατὰ τὸν ίνοέμβριον μῆνα, άφορμὴν μὲν ποιη-
σάμενος τὸν γεγονότα ἐν Ἱεροσολύμοις τῆς νέας έκκλησίας ἐγκαινι-
σμὀν τῆς πανενδόξου καὶ θεοτόκου δάαρίας, τὸ δὲ άληθἐς εἰπεῖν, ἐπι-

20 ποθήσας τὴν έρημον οῖκῆσαι. μέλλων δὲ ἐξιέναι ἐκ τῆς Σκυθοπολι-
' τῶν μητροπόλεως ἐντολὰς έλαβαν παρὰ τῆς ἐμῆς φιλοχρίστου μητρὸς

μηδὲν τὸ σύνολον τῶν εὶς ψυχὴν συντεινόντων διαπράξασθαι χωρὶς
γνώμης καὶ ἐπιτροπῆς τοῦ θεσπεσίου ἡσυχαστοῦ Ἰωάννου τοῦ ἐπι-
σκόπου οίκοῦντος ἐν τῆι λαύραι τοῦ μακαρίου Σάβα καὶ πάσαις

25 λάμποντος ταῖς κατὰ θεον ἀρεταῖς, μήποτε, λέγουσά μοι, τῆι τῶν
Ἰἔριγενιιαστῶιι πλάνηι συναπαχθεὶς ἐκπέσηις ἐκ προοιμίων τοῦ ίδίου
στηριγμοῦ. ἐγὼ τοίνυν ἐν τῆι ἀγίαι πόλει γεγονὼς καὶ τοὺς άγίους

11 1ι1ευἰιιἰο.1ιε 18. 1ὶορἰοι·ιιιιρςε]α1ι1· = 1. ΑΡτ11 542-31. 11ι15.ι·κ 543.
1ἰγι·ἰ11 τοἰευο ει1εο ιιτι Νονοτιιιαει· 542 [ὶιι‹1. ν1 νιτο. 1ο1ιε.ιιτι. 8ἰ1οιιτ.]
νοτι 81:γτ111οΡ01ἰε 1ιειο1ι ιΤοι·ιιεα1οτι·ι ιιιιἀ οταν ιιιι ιΪι11ἰ 543 ἰιι ααε Ιἰὶοετοι·
ασε Ιῦαιὐιγιιιἰοε οἰιι [1τι‹:1. ν1 ει. α. ο.] -- 25Εί. Ώαε Εῖαἰοτ Ιιιεὺἱιιἰατιε
ἔοἔοιι Οτἰρςοτιοε νν111·ς1ο ὶιτι 1?ε1ιι·11α1· αει· ν. Ἑιιάἰοοἱοιι [542] ἰιι ιῖοτιιεαὶοιιι

λ Ριι1α1ἰοἰοι·1:, νἰυα 8α1οαε Ρ. 388

ΟΕνο(τι)

1 Πο οιινο ῖι Π ε ειπε ο 8 το το1ι1ι 17 ιι περε-
πεμφθῆναι γενεαῖσ οτι 5 ἐπεμοὶ ο | καὶ μνήμησ 1151111: ιι 5 μνήμησ
άξια ο 8/'ῖ καὶ--θεασαμένων ίο1ι11: ο 8 καὶ τῶν ἰεὶιἰτ Ο
10 χειρὸσ 1`οΙι11: ο 12 παναγίασ ἐνδόξου Ε 20 δὲ £ο1ι1ο Ε
28 θεσπεσίου καὶ ο 25 λάμποντα Ο
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· 1 καὶ σεβασμίους προσκυνήσας· τοπους σὺν τῶι ζωοποιῶι ξύλωιτοῦ
... ι ής Ι ζ εν .παναγίου σταυρου καὶ προς τον μνημονευθεντα θεσπεσιον ανδρα

. ~ Ω ν-ι 1 ετ.γενόμενος καὶ άκούσας παρἶ αὐτου ότι εῖ βούληι σωθηναι, την·του
| -ν 1 σε ξ | 3 1μεγάλου Εὐθυμίου οῖκησον μονὴν, κατηλθον δια της ερημου εις τον

__ _ ι 1 15 νορδάνην καὶ παρὰ τοις ἐκεισε πατράσι χρονοτριβήσας περι τον .
... ... ν ε ι 1 Ξ ζλ ΔἸούλιον μηνα ἐνεχθεὶς· εἰς τὴν του μεγαλου [ἐυθυμιου μονην εδεχθην

τ 1 | -× 1 ~ τ· 'υπο Λεοντιου του πατρος της μονης.
. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις ῆνέχθη τις μοναχός άπο τῆς μονής Νε

__, __ κι - _ Ἀ ι .
του ὰββα ίὶάαρτυρίου ὐπὸ πνεύματος ὰκαθάρτου δεινως ἐνοχλουμενος,

10 ἀπὸ μὲν τῆς πρώτης Κιλικίας κώμης Τῦμεσσου ὁομώινενοἐι -Παυλϋἔ ΐ
7 ~ | _ 1 _· |δὲ προσαγορευόμενος, καὶ ἐτέθη εν τωι κοιμητηριωι παρα τηι θηκηι

.ε .. τ › › ν ς ¿ ε ηςτου αγίου πατρος ἡμων Εὐθυμίου. ουτινος μετ ολιγας ημερας οφθεν-
τος ἐν μεσονυκτίωι καὶ τὸ άκάθαρτον πνεῦμα άπελάσαντος άνελθὼν
ό Παῦλος ἐν τῆι ἐκκλησίαι τῆιςλὥραι τῆς νυκτερινῆς φαλμωιδίας

± ι ι ι- Ν ± - -· -· ι 1 · _ ι -πι παντων ημων εξωμολογειτο τωι θεωι κηρυττων το γενομενον ±
Σ είς αὐτὸν θαῦμα. καὶ γνόντες οἱ τοῦ κοινοβίου αὐτοῦ ὴλθον ῖαθέντα

αὐτὸν λαβεῖν· αὐτὰς δὲ οὐ κατεδέξατο, ἀλλὰ μετὰ πάσης προθυμίας
Τ· ~ 3 -0 | Δ ν-τ

εξήιει μεθ” ἡμων είς τὰ έργα του κοινοβιου. καὶ ποτὲ άντων ἡμων
._ · ν - εν Δέξω είς τὴν έρημον συλλογης ένεκεν μαννουθιων ῆρωτήθη παρ” ἡμων

ον ~ Ι - \ | ¬ ι20 δ Παυλος πως καὶ δι” ῆν αἰτίαν ἐπαθεν και ποιωι τρόπωι ῖάθη. καὶ .
„ 2 - . ν „ _.τηι προς ἡμας άγάπηι θαρρων άνυποστολως διηγειτο ἡμιν λέγωνζἐγὼ

είς το κοινόβιον διακονίαν πιστευθεὶς καὶ ἐκ τοῦ σεπτοῦ θυσιαστηρίου
ί τὰ κλειδία λαβὼν τον τοῦ- θεοῦ φόβον παρωσάμενος τὰ μὲν ἐνοσφισά-

μην, τὰ δὲ περιφρονήσας ἐσκόρπισα άγνοῶν ὅτι πάντα τὰ τῶν μονα-
25 στηρίων καὶ τῶν λοιπῶν εὐαγῶν οίκων τῶι θεῶι άφιέρωται ὡς απο .

καρποφοριῶν όντα. πληρώσας τοίνυν τὴν διακονίαν καὶ άποδοὺς τῶι
τ ι ν 1 ν τ ι › 2. ν ναγιωι θυσιαστηριωι τα κλειδια υπο τινων αδελφων προετραπην εις

δεῖπνον καὶ πιὼν οἶνον εῖς κόρον ῆλθον τοῦ καθευδῆσαι. καὶ άφνω
ἐπέρχονταί μοι αῖσχροὶ λογισμοὶ καὶ παραδεχόμενόν με εὐρηκότες

2 ~ ν _ 1 130 τον νουν |μου σφοδρως διεταραςαν και λοιπον οὕτως διεγενόμην ὥς
-× | ῖἴσυμπαρουσης μοι γυναικος και συνανακειμενης. τοις τοιουτοις ουν

1_' Οι Οι

ΟΕνο(ιι)

1 τόπουσ προσκυνῆσασ ο 2 σεβασμίου Ο 1 καὶ] καὶ τὸν-νι
8 ηἔνάμενοσ Ο 1 βούλει Ε 4 ὥκησον Ενο | καὶ κατελθὼν οιι
8 Ν ΟΕνο, Βαιια α1οροεο1ι1ιἰ1:1:ο1ι Ε Ϊη ιι 18 τομεσσοῦ Ον: τὸ
μέσου Ε τοῦ μέσου οιι 18/11 Παῦλοσ-προσαγορενόμενοσ·1'ε1ι1τ Ο:
11 ἐντέθη ο | παρ) αὐτῆι τη ο 14 ό Παῦλοσ ἰε1ι1τ ο 1 ιναλμωιδίασ]
δοξολογίασ Ε 15 γινόμενον Ε 111 μανουθίων [μανουθείων Ο] οο
22 ἐν τῶ κοινοβίω ο 25 άφιέρονται ο 81 τοῖσ 1131111; Ο

4
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ουνδυάζων λογισμοῖςαίφνίδιον, φησίν,·θεωρῶ τοῦ δαίμονορ τὴν ἐνἐθ-
γειαν ἐρχομένην κατά ἐμοῦ ὡς νέφος σκοτεινόν, ἐξ οῦτὴν διάνοιαν.
σκοτωθεὶς έμεινα παιδευόμενος καὶ βασανιζόμενοἐ- ἐπ ημερας
πλείους ὐπὀ τοῦ δαίμονας. ὅντινα θρασυνόμενονι κατὐ ἐμοῦ ἡμέραν

5 ἐξ ἡμέρας βλέποντες οί τοῦ κοινοβίου κατήγαγόν με ἐνταῦθα° ἐγὼ
δέ, φησίν, παρ) αὐτῆι τῆι ὰγίαι θήκηιτεθεὶς καὶ παραυτὰ είς σνναιοὴη-
σιν ἐλθὼν ἐδεόμην μετὰ δακρύων τοῦ αγίου πατρος ἐλευθερῶσαί με
Τοῦ λλδίβοβτόἔ θε 6244401109 Ζαὶ Μιθαρίυαὶ με ῖλἶέ τούτου ἐνεργείας. τῆι
οῦν_-νυκτὶ ἐν ἡι είδετέ με ἐν τῆι ἐκκλησίαι ἐξομολογούμονον, ὡρ περι

10 ὥραν .πέμπτην τῆς νυκτὸς προσηυχόμην μετὰ οίκτου καὶ δακρύων,
καὶ γίνομαι ὼέ ἔν ἐκστάσει καὶ θεωρῶ ὡς ότι ῆμην είς τόπον ἔνοοξονς
καὶ φοβερόν, οὐ τὴν δόξαν άδύνατόν τινα διηγήσασθαι, καὶ ἐδόκουν
φορεῖν ἐπὶ τὴν κεφαλήν- μου κουκούλλιον μελανὸν μαλλωτόν, ὅπερ
ἡν κατὰ το γραφικὸν ἐργαλεῖον άκανθῶδες μαλλὶν έχον κεντοῦν με

15 οονοδρωἐ καὶ ὀὅὶλὶωἐ βασανίζον. καὶ τοῦ στόματός μου άνοιχθέντος
εἶπονν ἐλέησόν με, άγιε πάτερ ίἶὐθύμιε, καὶ ἐλευθέρωσόν με ἐκ τῆς.
ἐπικειμένήο μοι σϋμφοράς. καὶ παραυτίκα θεωρῶ τὸν άγιον ιφωτὶ
άπαστράπτοντα, πολιὸν τὴν τρίχα, ὐποκόλοβον τὴν ἡλικίαν, έχοντα
τὸν πώγωνα μέγαν. τὴν όινιν στρογγυλοειδῆ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς

20 χαροποιούς, φοροῦντα μαντὶν μελανότερον καὶ κονδότερον τοῦ κολο-
βίου, κατέχοντα τῆι χειρὶ ράβδον καὶ λέγοντά μοι° τί μοι παρενοχλεῖς ;
τίθέλεις ίνα σοι ποιήσω; ἐμοῦ δὲ μετὰ φόβου εῖρηκότος· ἐλεηθῆναι
παρακαλῶ, άπεκρίνατό μοι μετὰ στυφότητος° ἐπείσθης ὅτι -οὐδὲν
δύναται λαθεῖν τον θεόν; έμαθες άφἶ ῶν έπαθες, ἡλίκον κακόν ἐστι

25 καταφρονῆσαι διακονίας Χριστοῦ καὶ ὡς έτυχεν φέρεσθαι ἐν μοναστη-
ρίωι; έγνως άκριβῶς ὅτι πάντα τὰ ἐν τοῖς μοναστηρίοις ὶερὰ τυγχάνει·
ὡς όντα άπὸ καρποφοριῶν ; ὥσπερ τοίνυν οἱ καρποφοροῦντες μοναστη-
ρίωι θεῶι προσφέρουσιν καὶ παρὐ αὐτοῦ λαμβάνουσιν τον μισθόν,
οὕτως οὶ κακῶς χρώμενοι τοῖς τῶι θεῶι προσενεχθεῖσιν αὐτὸν άδι-

πε
-ι 4

24 1-1ο1σι· 5, 8 1 1

οΕνο(ιι)

4 δν· Ε μέρασ] ἡμέραν Ε 7 ἐλευθερωθῆναι με Ο 8 αὐ-
τοῦ ν 18 ἐπὶ-μου φορεῖν ν 1 κουκούλιον οο 14 άκανθῶδεσ οιι:
άκανθώδη ΟΕν | μαλλὶν [= μαλλίον] Οτι: μαλλὴν Εο μάλλον ν
κεντοῦν με] κεντοῦμαι Ε 15 βασανίζων Ε 18 τῆ ἡλικία Ο
19 μέγα Ο 1 τὴν 161111: ο 28 χαρροποιοὐσ Ο | μαντὶν οΕο μαν-
τίον ν ἱμάτιον ιι 28/21 καὶ-κολοβίου ίε1ι11: ο 21 καὶ 1`ε1ι1τ Ε11
28 μοι ίο1ι1'ο οτι | στυγνώτητοσ ο 25 κατααρονεῖν ο 2'ἶ.τοί-
νυν] οῦν Ε 28 προσφέρουσιν θῶ Ε θῶ καρποφοροῦσιν ο

811 Βκ
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κοῦσιν καὶ παρλ αὐτοῦ ἀἔίως παιὰεύονται. εἰ γὰρ ὁ Υἰνανίας ἕκεϊνος
σὺν τῆι ἑαυτοῦ γυναικι ἐκ τῶν ἰδίων ὥν τῆι κοινωνίαι οτροσἠνεγκαν,
νοσφισάμενοι μετὰ τοσαότης σιατανερίσεως τῶι κλέμματι ἑναπέϋανον,
ποίας τεύξεται συγγνώμης ό ἀπὸ ἀλλοτρίας προσφορας νοσφιζό-
μενος; πλην ἐὰν ὁιὁῶις μοι λόγον τοῦ μηνιέτι ἀὁικεῖν πραγμα μονα-
στηρίωι ὁιαφέρον, ἀλλὰ ειαι φῦλάττεις ἑαυτὸν ἀπὸ σννὁυασμοῦ αἰσχρῶν
λογισμῶν, υταρααιαλεϊται ὁ ὕεὸς και ἱαταί σε. Ρφιλάνὕρωπος γάρ
ἐστιν και οὐ βούλεται τὸν ΰάνατον τοῦ ὰμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι
νιαὶ ζῆν αὐτόν· τοῦτο γάρ σοι συνέβη, ὅτι διακονίαν ἱερῶν πραγμά-
των στιστεῦΰιεὶς οὐκ ἐφύλαξας τῶι ΰεῶι τὰ πιστά, ἀλλὰ σταρέὁωκας
ἑαυτὸν τῆι φιλαργυρίαι νοσφισάμενος ἐκ τῶν σοι πιστενΰέντων και
τῆι κενοὁοξίαι σκορπίσας ἀὁεῶς τὰ τοῦ θεοῦ καὶ τῆι φιληὁονίαι τοῖς
αἰσχροϊς. συμμιαινόμενος λογισμοϊς. ὁι> ὅ ἐγκαταλειφΰεὶς ὑπὸ τῆς
τοῦ ΰεοῦ χάριτος ἐκλυὅωνίσΰης τοσοῦτον ὑπὸ τῆς πονηροτάτης τρι-
αιομίας, ὥστε σε ναυαγίωι ὅαιμονικῶι περιπεσεῖν ὰεινοτάτωι. ταῦτα,
φησιν, ᾶιιούσας ἐγὼ ὁέὀωκα αὐτῶι λόγον μὴ ἀδικῆσαι ποτὲ μοναστή-
ριον ἕτερον εῦκτήριον οἶκον. τότε ἐμβριμησάμενος ὁ ἄγιος και τοῦ
κοοκοολλίου τοῦ μελανοῦ ὅραξάμενος μόλις αὐτὸ ἀνέσπασεν ἐκ τῆς ἐμῆς
κεφαλῆς. ὅπερ ἐφαίνετο ἐν τῆι χειρι αὐτοῦ ὡς μικρός Αἱὕίωψ πῦρ ἐκ
τῶν ὀφϋαλμῶν ἐκστέμπων. και κατανοήσει; ΰεωρῶ ἐν τῆι γῆι ἔμ-
προσὕεν αῦτοῦ βόὕρον βαΰότατον λίαν καὶ φοβερώτατον, ἐν ὥι
βόΰρωι νιατηκόντισεν ὁ ἄγιος τὸν Αἱὰίοοτα. και στραφεὶς πρός με
λέγει μοι· ῖὁε ῦγιὴς γέγονας· μηκέτι ὰμάρτανε, ἀλλὰ πρόσεχε
σεαυτῶι, ῖνα μὴ χεῖρόν τί 'σοι γένηται. ἐγὼ ὁὲ εἰς ἑαυτὸν ἐλὕὼν
εῦχαρίστησα τῶι θεῶι καὶ ἀπὸ τότε οῦὰὲν προσήγγισέν μοι στονηρόν.
ταῦτα ῆμεῖς παρὰ Παύλου ἀκούσαντες τὸν ὕεὸν ἐὅοξάσαμεν αιαὶ
την-χάριν τοῦ σημειοφόρου πατρός Εὐΰυμίου ἐὕαυμάσαμεν.

1 Αοἰ: 5, 2. 5 ··· 7 Ιἰεε 18, 23 _ 28 ]Ϊο}1 5, 14

ΟΞΠ/νΟ(τι)

2 ὥν-νιοινωνίαι] ωντοσ κοινωνίαν Ο 4 τεύξηται ΟΕ 6 ὰίὅεισ Ο
δώσ ιἴ ὅ/ίἰ μοναστηρίου ΟΙ1 θ ὰιάφορον Ο | σεαυτὸν Ο
Θ/]θ πιστευὕεὶσ ίερῶν πραγμάτων Ισ 10 παρέὀωκεσ Ο 18 λογισ-
μοϊσ] ὑπήχυησ λογισμοῖσ ν | ὁιὸ και Οτι 14 πονηροτάτησ ταύτησ
ΕΟ11 15 σε] ἐν ν | περιπεσεἰν ὁαιμονικῶ Ε 1θ/17 μοναστή-
ριον 7τ0τὲ ν 1? ἕτερον Οοο: ῖοΙ1Ιο [ιν 18 κου:-ιουλίου ΟΟ11 [
τοῦ μελανοῦ ίειτὶυ Ϊονο 20 ὀφΰαλμῶν αὐτοῦ Ο 21/22 φοβερώτατον-
τὸν αἰὕίοπα ]ην(]1ι ό ἄγιοσ τὸν αἱΰίοτια κατέρραξεν εἰσ αὐτὸν Ο 22 ἰδοῦ ν
25 ηὐχαρίστησα νΟτι 20 ὰκοὐσαντεσ ΙἈΪΟΠ: ῆκούσαμεν και Ο
2? πατρὸσ ΪΘἈΠ: ΟΠ _
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Ἱἶἐ ἀπξλ ισταἦίωλί ῖλύιἶ τῆι; ῖσῦ μεγάλου Ξῦΰυμίου μονῆς δύο λάκποι
μεγαλοι εισιγ παλὰι υπο των %1μορραιωι›¦ ὡς χόηγος, ὀθυχϋἐῳτες. οὕς
Ἡστεθολ' Ο μεΰίαἔ Εωλλλίωοἕι ἡ1°ί%α ἔν σαρκὶ ύπῆρχεν, άνανεώσας τῶι μὲν
ἑνὶ ΰύραν τῶι στόματι ἐπέβηπεν πρὸς ύπηρεσίαν τῶι της ἑαυτοῦ λαὐθας

5 πατέθωλ” -τὸ" ελὲ ἕτεωλ) παθελώθλλσελ' Τοἶέ ὑπλ αύτοῦ βαπτισὕεϊσιν
ἕαρακηνοις προς νῖαιρον τακτόν. ἐν ταύταις δὲ ταῖς ῆμέραις λείφεως
υδατων γενομενης ησφαλισάμεΰια τὸν τοῦ μοναστηρίου λάπκον. τῶν δὲ
δύο φυλάρχων τῶγ ὑποσπόνδων ”Ρωμαίοις Σαρακῃιιῶι °/Μέθα %α¿
”Ασο·υάδου κατ” αλληλων ἀσπόνδως κινουμένων ν-ιαι ὰκαταστασίας
οῦσης βαρβαροι διασπαρέντες κατὰ την ἔρημον ταύτην πολλὰ ἀΰέ-
μιτα ἔσσαἔανι ἄπερ ἴσασιν οἱ πολλοί. ἐν μιαι τοίνυν καΰημένων ἡμῶν
ἔμπροσΰεν τοῦ ΰυρωρίου ἔρχονται ἄφνω δύο τῶν βαρβάρων μετά
τινος Χριστιανοῦ Σαρανιηνοῦ Θαλαβα παλουμένου τοῦ σπέρματος
ὅντσἐ τῶν ὑπὸ τοῦ μεγάλου Ζἶῦΰυμίου βαπτισὕέντων πάλαι Σαρα-
κηνῶν, ἔχοντες μειλ” ἑαυτῶν βάρβαρόν τινα δεινῶς δαιμονιζόμει›0ι_
και ἔλεγεν ῆμῖν ὁ Θαλαβας ὅτι τούτων έλὕόντων ποτίσαι τὰς ίδίας
%αμήλΘ”ϋ§ λϋαἱ Τὸν Τη§ μσνῆς λάππον ῆσφαλισμένον εῦρόντων οῦτος
βαρβαρικώτερον πινηὕείς λαβὼν λίΰον μέγαν ἔνιλασεν την βύραν και
άμα τῶι ταύτην πλασβῆναι κρουσβεὶς ύπὸ δαίμονος ἕπεσεν και
ἕμεινεν σπαράσσων ἑαυτόν. ταύτης τῆς συμφορας την αίτίαν μαὕὼν
διὰ τοῦ τόπου, φησίν, παριὼν εἴπον αύτοΖς° φέρετε αῦτὸν είς την
μονὴν τοῦ ὰγίου ναὶ γνῶτε και ίδετε ὅτι οὐκ ένδέχεται τινὰ ἀδικοῦντα
πρᾶγμα τῆς αύτοῦ μονῆς λαβεῖν. ταῦτα ῆμεῖς παρὰ Θαλαβα ἀκού-
σαντες τὸν πάσχοντα εἰς τὸ κοιμητήριον νιαταγαγόντες ἐβηκαμεν
παρὰ τῆι βῆκηι τοῦ ὰγίου πατρός° και ταύτηι προσκαρτερήσαντα
αὐτὸν έπαὕάρισεν ὁ άγιος τῆς τοῦ δαίμονος ένεργείας και ψοχιιιως
έφώτισεν. ἕγνωμεν γὰρ τοῦτον μετ” ὀλίγας ῆμἐρας ὰξιωϋέντα του
ὰγίου βαπτίσματος. ·

”Ο μνημονευὕεὶς Θαλαβας ἐν τῶι /1αζαρίωι οίσιῶν θυγατέρα
άδελφοῦ ἱδίου ὑπὸ πνεύματος ἀκαβάρτου ἐνοχλουμένην πατενέγκας

ΟΕνΟ(τι)

1 Ζλη Ονθ, Βαιτὰ α1οἕεεο11τιἰΜ›οτι Ε Ζῖίῖ'-11 | δύοι ἰο1ι1ὶ: Ε δύο2
ἰε111τ ν 2 ὰμοραίων Ο | ὀχορωϋέντεσ Ε οἰκσδομηΰέντεσ ν
8 ανεναίωσεν Ο Β/4 μὲν ένὶ ΰύραν τῶ στόματι [στόμα τῆ θύρα Π]
ὲπέϋηκεν Οθτι: στόματι μὲν τοῦ ἑνὸσ ἐπέὕηκεν ὕύραν Εν 4 ἑαυτοῦ
551111; Ο αὐτοῦ Π Τ ἠσφαλησόμεΰα Ε 12 ἄφνω ί-Θὶιἰὺ Οτι 18 τοϋ
ί-ο1ο1ϋ Ο Ελ πάλαι 1151111: ν 1ὅ βασανιζόμενον Ο 1? εὐρόντεσ ΟΕ
18 μέγα Ο 12 τῶι ἰο1ι1ϋ Ο 20 ταὐτησ οῦν Ο 22 του
αγίου 1”ο111ἰ› ΟΟΠ γνῶτε και ίε1ι1ι: Ε _ 28 βαλαΜ ΕἹΪΟΠ 2ὕ τὴν
ὕἠκην ῖἴ 28 ἐκαῦέρησεν Ο 20 ΝΒ ΥΟΕΪΪΟ ΝΔ τι | ϋάλαβοσ Ο

ΖἩ51
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είς τὸ μοναστὴριον και ἐπὶ τρεῖς ῆμέρας προσκαρτερήσας αὐτῆι ᾶλει-
ιγομένηι κού” ἑκάστην ῆμέραν ἐκ τοῦ ὰγιάσματος τῆς τοῦ οῖγίου πατρὸς
ῆμῶν Ζἶὐβυμίου ΰὴκης τῆι τρίτηι ῆμέραι σπαραχβεῖσαν αὐτὴν καί
αποὐεραπευβεῖσαν καὶ τελείως καύαρισύιεῖσαν ᾶπολαβὼν αὐτὴν

5 ᾶπῆλβεν μετὰ χαρας είς τὰ ίδια. . ·
“Άλλου Σαρακηνοῦ τοῦ αὐτοῦ κτήματος ὁρμωμένοο „'%1ργὼβ κα-_

λουμένοο νέμων ὁ υίὸς πρόβατα κατὰ τὴν έρημον ύπὸ δαίμονος ληςοβεἰς
μετὰ κραυγῆς τὸν ἄγιον ἐπεκαλεῖτο Εὐβύμιον. ὅστις τὴν ὅφιν έχων
ὐπὸ τοῦ πονηροῦ πνεύματος έξεστραμμένην ἐνεχὕεὶς είς τὴν μονὴν

10 καὶ τεβεὶς πρὸς τῆι ῦῆκηι τοῦ σημειοφόρου πατρὸς ἐν ὀλίγαις ῆμέ-
ραις καὶ τοῦ δαίιιονος έκαὕαρίσὐη καὶ τὴν τῆς όψεως διαστροφὴν
ᾶνωρὐώύη. . - _

Γυνῆ τις ἀπὸ Βηταβουδισσῶν τῆς κώμης καὐημένη ἐν τῶι οἴκωι
τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς μεσημβρίας έκρούσβη ύπὸ δαίμονος χαλε-

15 πωτά-του τττττ ἔμξ-τγτῳ σελὴνιαζομένη έπί ἑπτὰ μῆνας. _ὁ δὲ ταύτης ἀνὴρ
ἔπένύει και έσκυὕρώπαζεν ἐπί τῆι ἀφορῆτωι συμφοραι τῆς ἱδίας
γυναικός, έννοιαν δὲ λαβὼν περὶ τοῦ άγίου κατῆγαγεν αὐτὴν είς τὸ
μοναστῆριον. και διὰ τὸ μὴ είσέρχεσδιαι γυναῖκα ἔνδον ἔμεινεν ῆ γυνὴ
τρία νυχὐῆμερα ἕμπροσβεν τοῦ μοναστηρίου νηστεύουσα και προσ-

20 ευχομένη έκτενῶς και καΰὐ έσπέρανίλαμβάνουσα άγίασμα ὰπὸ τῆς
τοῦ ὰγίου βῆκης και τὸ ύδωρ τῆς ὰσβέστου αὐτοῦ κανδῆλαςίπίνουσα.
καὶ ούτως ῆλευδερώβη ἀπὸ τοῦ δαίμονος φαι›ἐτιτ0§.αὺτῆτ τῇτ τρητῃτ
νυκτὶ τοῦ αγίου καὶ εἰπόντος ίδε ὐγιὴς γέγονας· πορεύου είς τδν
οἶκόν σου. καὶ ἀπὸ τότε κατέρχεται εὐγνωμόνως κατ” ένιαυτὸν είς

25 τὸ μοναστὴριον εὐχαριστοῦσα τῶι βεῶι καίτῶι ἀγίωι καὶ καταφι-·
λοῦσα τὴν φλιὰν τοῦ ύυρωρίου καὶ ποιοῦσα ύπὲρ -εὐχαριστίας τοῖς

· έν τῶι μοναστηρίωι πατράσιν ὰγάπην. 1

28 1011 ὅ,1 14

ΟΕν(1(τι)

Ωιαὶ {ε111ϋ 17 Ι προσκαρτερησασαν αὐτὴν Ο 1/2 ὰλειφομἐνην Οτι
ΐἴ ΝΓ ΟΕνΟ | άλλου δὲ ΟΠ | όργὼβν ἐυἰὸσ αὐτοῦο θδαίμονοσἶἶ
11 ἐκαΰαιρίσΰη Ε ἐκαὕερίσὕη ΟΟ 18 ΝΔ ΟΕνΟ | βηταβουδισῶν τι
βηταβουδησῶν Ε βηταβουδύσσων ῖἶ βητοβουδησῶν Ο 141 ἐν με-
σημβοία Εντι 16 ἐπὶ Ἑε111τ ν μῆνασ Ενθη: ῆμέρασ Ο |
αὐτῆσ Ο 21 αὐτοῦ Ο: 1011111 Εἶίοτι πίννουσα Ε 22 καὶ ίο111ϋ
Εν | τρίτηι 1`ε111ι; Ο 28 τοῦ ὰγίού Ο: 1”ο111°ο ΟΕΪΪΠ Ι ῖδου ν
1”ε1π1τ Ο 2ὅ/28 και [Ἑε1σ1τ Ε] καταφιλοῦσα-ῦυρωρίου ΟΕΟ: ίο111τ 17
2ίἱ φλυὰν Ε | βυρωροῦ ΕΟ | ύπὲρ Ἑο111ϋ Ο 2? πατράσιν
ιεωι 0 τ τ

ῇε

Π
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.'ἴΖἱὶστι τὶς ἀδελφὸς ἐν τῶι μοναστηρίωι τῶι μὲν τένετ Γαλάττβ τητ
δὲ προσηγορίαι Προκόπιος. ὅστις πρὸ πολλῶν ἐτῶν πνεῦμα πονηρὸν
ἐσχεν ἔνδον κεκρυμμένον ἀεὶ ἐκφοβοῦν αὐτὸν καὶ άλλα τινὰ ἐνεργοῦν
282€ αὐτόν; ὡἐ αῦΐὸἕ ἡμῖν διῆγήσατο. ὅτε οὐν ἐδέχὐη είς τὴν μονὴν
καὶ τὴν τοῦ άγίου προ-σεκύνησεν ϋήκην, ῆλέγχδη τὸ πνεῦμα καὶ είς
τὸ ἐμφανὲέ ἠ®'έλ'#9η καὶ ὁ' Προκόπιος ἐφανερώδη δαιμονιῶν. καὶ ἐρ-
ρίπτετο πυκνῶς καὶ ἔδεσμεῖτο τὴν γλῶσσαν καὶ οὐ συνεχωρεῖτο λαλεῖν
ῆμῖνκ εί δὲ πάνυ ἐβιάζετο, Γαλατιστὶ ἐφβιέγγετο. καὶ τί πολλὰ
λέγω;δκαὶ τοῦτον ἐὕεράπευσεν ὁ άγιος καὶ τὸν δαίμονα ἀπήλασεν καὶ
τὸν δεσμὸν τῆς γλώσσης διέλυσεν. ὅστις καὶ μέχρι τοῦ νῦν μένει ἐν τῶι
μοναστηρίωι -σωφροσύνηι καὶ ύπομονῆι διαπρέπων μετὰ πάσης σεμ-
νότητος καὶ άπλῶς εἰπεῖν τὸν ζυγὸν τοῦ Χριστοῦ φέρων κατὰ
δύναμιν. ς

ρ Ίἶν μιαὶ Τῶν ἡμερῶν καδεζομένων ῆμῶν καὶ μαλωὰν καΰαρι-
ζόντων εἰς τὸ ΰυρώριον δεωροῦμεν τινὰ ξενικὸν ροίζωι μεγάλωι ἐλαυ-
νόμενσν ὑπὸ πνεύματθέ πικροτάτου καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τὸ μοναστῆριον.
ἔκραζεν δὲ αὐταῖς λέξεσιν καὶ ἕλεγεν ούτως τί ἐμοὶ καὶσοί, δοῦλε
τοῦύεσῦ Ξύιλύμὶεἐ χπσῦ με ἕλκεις; οὐκ ἐξἐρχομαι. καὶ ούτως ἔρριψεν
αὐτὸν ·ἔμπροσ·ΰ>εν τοῦ ὐυρωρίου· ἀναστάντες δὲ ἡμεῖς σὺν τῶι δυρω-
ρῶιὶΒαβυλαι λεγομένωι μόλις μετὰ βίας ὶσχύσαμεν τοῦτον καταγαγεῖν
είς τὰ κοιμητήριονὶ κράζοντα καὶ ούτως λέγοντα· τί ἀποφέρετέ με
πρὸς τὸν πολέμιόν μού; τί λαμβάνετέ με πρὸς τὸν ἐχϋρόν μου; τί
σύαετέδμε πθὸἐ τδν καίοντά με; ῶ βία· οὐ πορεύομαι μεδἀ ύμων·.

1 λ | Ί 1

ἔἔέρχθμαὶι Οὐ μένω-41 καὶ ούτως μετα·κοπου κατενεχδεντα τον ξενικον
ἔρριιγεν πάλιν ἐπὶ τὴν ύῆκην τοῦ ὰγίου, ὥστε κεῖσὐαι άφωνον ἕως
ἑσπἐρας. ὅστις 'πρωὶ ἀνέστη καὶ ἐγεύσατο φρονῶν καὶ συνετῶς
δὶαλενόμενοῶ ἔλενιλεσωιδεὶς παντοίως πάσης δαιμονικῆς ἐνεργείας.
καὶ- δἔοωτῆὕεὶε παο: ῆμῶν λεγόντων αὐτῶι· “πῶς ῆλδες -ἐνταῦὐα
καὶ τί ἔκραζες χδές; ἀπεκρίνατο λέγων ὅτι οὐκ οἶδα τί λέγετε οὐδὲ

ΟΕνΟ(ιι)

1 Ζνη ΟΕνΟτι | ἐστι 1-ο111Ι: Ε ἦν τι | ᾶδελψὸυ τἰϋ' Ε | ἐν Τω
μοναστηρίω ἀδελφὸσ Οη Ι μοναστηρίω ῆν Ε 8 ἀεὶ1%αὶ Ο 4 ἑδέΖι%71
ἐνέχδη Ο 5 ἠλέχὕη Ε θ/7 ἐρρίπτετο Οι ἐρήσσετο Ο ἐρύσσετο ντι
ἐρίσοἕεἕο ἀΦσίζωνΕ · 10 ἐλυσεν Ο | καὶ ἰο111ϋ Εν-Οτι | νῦν] παρόντοσ νῦν Ο
τι ινε οτινο 16 απο οτινο ι μεγάλωι εεωι ν ιεμε ειεινι-
μενον--ἐρχόμενον] ἐρχόμενον καὶ ἐλαυνόμενον ύπὸ πνεύματοσ ἀκαΰάρτου Ο
18 εἰσ Ε 18 ἕρριψεν Ο: ἔρρηξεν νοτι-ἔοσιἔεν Ε 19 ἑαυτὸν Ο
20 ὶσχύσαμεν μετὰ βίασ νά 25 ἔρριψεν Ο: ἔρρηἔεν νθη ἐρηξεν νωῃ
ἔρριξεν .Ε ' '28 αὐτῶι 1”ε1ι1τ Ο
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πῶς ῆλὐον ῶδε. καὶ ταῦτα ὴμεῖς ἀκούσαντες τὸν βεὸν ἐδοξάσαμεν
τὸν δοξάζοντα τοὺς αὐτὸν ἀγαπῶντας.

ΐίἰν τις πρεσβύτερος ἐν τῶι μοναστηρίωι Ἄἰχϋάβιος όνομαζόμενος
ἀπὸ Βητακαβέὼν τῆς ἀπὸ δώδεκα σημείων τῆς Γαζαίων διακειμένης
κώμης ὁρμώμενος, ὅστις τεσσαράκοντα πέντε χρόνους ἐν τῆι μονῆι
πληρώσας τῶν τοῦ κυρίου ἐντολῶν ἐργάτης ἀνεδείχΰη ἀνεπαίσχυντος.
τούτου τοίνυν τοῦ ἀββα ”14χ·δ·αβίου ἀδελφός τίς ἐστι γνήσιος ἐν τῆι
μνημονευΰείσηι κώμηι ”Ρωμανὸς καλούμενος. οὐτινος (Ρωμανοῦ
τὰ διαφέροντα ἀνήρ τις φδιόνωι σατανικῶι κατεχόμενος ἐπειρατο
διαρπάσαι. καὶ τοῦ σκοποῦ ἀποτυχὼν ἀπομανεὶς κατ” αὐτοῦ ἀπέρ-
χεται ἐν Ἰἶλευὅεροπόλει καὶ προσομιλεῖ γόητί τινι ἐπιὕυμῶν ἀποκτεῖ-
ναι τὸν άνδρα. καὶ ὁ όης λαβὼν τὸ ὶκανὸν ἐχρήσατο ταῖς δια-
βολικαῖς μαγγανείαις° ὲ (Ρωμανός ἐξελύιὼν ἐν τῶι ίδίωι ἀγρῶι
μετά τινων ἐργατῶν κἀκεῖ ναρκιάσας είσήχβη είς τὸν ἴδιον οίκον
καὶ τῆς νόσου κατὰ μικρὸν προκοψάσης ύδρωπιάσας παρείδη καὶ μεβὐ
ῆμέρας ὐπὸ τῶν ὶατρῶν ἀπεγνώσὅη. τῶν δὲ συγγενῶν παρακαὕεζο-
μένὼν αὐτῶι καὶ κλαιόντων ἀνοίξας τοὺς όφὕαλμοὐς παρεκάλεσεν
άπαντας ἐξελδεῖν ἀπ” αὐτοῦ καὶ στρέψας ἑαυτὸν πρὸς τὸν τοῖχον,
καδάπερ ό μέγας ἐκεῖνος Ίἶζεκίας ποτέ, προσηύξατο λέγων° ὅ ὕεὸς
τῶν δυνάμεων, ὁ εὶπὼν ὅταν ἀποστραφεὶς στενάξηις, τότε
σωὕήσηι, αὐτὸς ἐπιβλέψας ἐπἀ ἐμὲ τὸν ἀνάξιον ἐξελοῦ με ἐκ τῆς
ἐπικειμένης μοι συμφορας. καὶ πάλιν ἔλεγεν· άγιε πάτερ Εὐὅύμιε,
ποίησον έλεος είς ἐμὲ καὶ δεήδητι τοῦ δεοῦ λυτρωδῆναί με ἐκ τῆσδε
τῆς πικροτάτης νόσου. ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα εὶπὼν καὶ εὐξάμενος:
γίνεται ἐν ἐκστάσει καὶ δεωρεῖ τινὰ μοναχδν όλοπόλιον λέγοντα αὐτῶι°
τί δέλεις ίνα ποιήσω σοι; δ δὲ φόβωι καὶ χαραι συσχεϋεὶς λέγει°
τίς εί σύ, δέσπστα; καὶ φησὶν πρὸς αὐτόν· ἐγώ είμι Εὐδύμιος ὅ νῦν
μετὰ πίστεως κληΰεὶς παρὰ σοῦ° μὴ οὐν δειλιάσηις, ἀλλὰ δεῖξόν μοι

Ώ
οκἙ· Φωτ:

ε 11 τωι 2. 15 - 18 1111 κιτ ειο, 2 _ 10 108 εο, 15

οινοιῃ)

1 ὥδε] ῶδε οἶδα οὐδὲ τἐκραζον καὶ 1611111 Ε | τὸν δεὸν·
ίε1111› Ο 2 αὐτῶν Ε 8 ΝΖ ΟΕνΟ Ζνέ 11 | ἐν τῶ μοναστηρίω πρεσβύτε-τ
ροσν | ἐν 1”ε111υ Ο 4 βητογαβεων Ο βηταγαβαίων 11 Ι δέκα ΟΕ, οοττ. Ο·
'Ϊ άχιλσβίου Ο 2 ἴδια φέροντα Ο | καταφερόμενοσ Ε 14 καὶ ἐκεῖ ν |
ναρκήσασ Ε11 ναρκίσασ ν 15 παρήΰη ΟΕν παρέϋη Ο ἐβαρήὕη 11
18/1? παρακαὕεζομένων αὐτῶ καὶ ΟΟ11: αὐτοῦ Εν 1'? όφὕαλμοὺσ
αὐτοῦ ν 18 πάντασ Ο - 12 ἐκεῖνοσ ὁ μέγασ ΕΟ 21 ὰμαρτωλὰν Οί
28 εἰσ ἐμὲ ἔλεοσ Ο 24 νόσου] ὰνάγκησ ν 25 σοι ποιήσω Ε
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τί πάσχεις. τοῦ δὲ τὴν κοιλίαν ὐποδείξαντος τοὐς δακτύλους είς ό -
1 ν ε 1 1 οι γ Ωδον συ ευξας ο ανει και ωσπε ι ε ' 1 ε = ιφ ς 9 Ψ Φ ιχοτομησας τον τοπον εξη-ε ~ × × . „νεγκενὕεκ τηςΰγαστρος πεταλον κασσιτέρινον έχον χαρακτηράς τττας

και τι ησιν αυτο ενωπιον αὐτοῦ ἐπὶ τραπεζίου τινός. καὶ τὸν τόπον
τῆι χειρὶ καταμάξας ἀπήλειφεν τὸ διχοτόμημα καὶ ἀπεδεράπευσεν

| 2 στ -σκαὶ λεγει αυτωι° τουτό σοι συνέβη, ἐπειδὴ πολλῶν παρελβουσων
ὴμερῶν| οῦτε είς ἐκκλησίαν εῖσῆλδες οὔτε τοῖς δείοις προσῆλδες
μυστηριοις, και δια τοῦτο κατεδυναστεύδης. ἀπελδὼν γάρ τις εἰρ
: ν ν 1 ~ 3 ι Ν σύΖΐλευδερρπολιν δαιμονας καταισου εμισϋωσατο: οίτινες σου ἀμελουτ-
τος της εαυτου σωτηριας κατα σου ισχυσαν. ιδου τοίνυν ῆλέησέν σε

| ι 5 ιο ,„ ~
ὁ 19809 ” μῖ?%ε:"( 228481 “ῃ7€ πρσσευχης σου. καὶ ταυτα εὶπὼν ἀφανὴς

1 § 3ἐγένετο· ο δε Ρωμανος εις ἑαυτὸν ελδὼν παραυτίκα ἀναστὰς ἐξέ-
κρινεν πᾶσαν τὴν νοσοποιὸν αἰτίαν καὶ ἀπεκατέστη ὐγιὴς καὶ καλέσας
τοὐς ίδίους πάντα τὰ τῆς ὐπτασίας ἐξηγήσατο. οίτινες τὴν τοσαύτην

1

άδρόαν μεταβολην δεασάμενοι ἐδόξασαν τὸν ὕεὸν τὸν παρέχοντα
τοιαῦτα τοῖς άγίοις χαρίσματα. δ μέντοι ”Ρωμανὸς λαβὼν αὐτοὺς
ῆλδιεν είς τὴν μονὴν καὶ προσκυνήσας τὴν ὅήκην τοῦ σημειοφόρου

\ > Ϊ Β ρ. _, __,πατρος .Ζἶυβυμιου εξηγειτο ταυτα θπάντα τωι τε μακαρίτὴι ἔάχδαβίὼι
και τωι ηγουμενωι και πασιν ὴμῖν καὶ ούτως τὴν ΰαυματουργίαν
κὴρύξας ὐπέστρεφεν είς τὰ ἴδια; κατ) αὐτὴν δὲ τὴν τῆς δαυματουρ-

| δ Ψ' ~ _γίας ῆμέραν πανδημον ἑορτὴν ἐν αὐτηι τηι κώμηι ἐπιτελει μνήμην
1 _' ` 1-υ

ποισύμενοε Τιιέ ὁνα τον δεοφόρου Εὐΰυμίου εἰς αὐτὸν προελὐούσης
εὐεργεσίας.

λ / ~ _,· ”14πὸ σταδιων δεκα της λαύρας Φαρων· κώμη τίς ἐστι κατὰ τὸ
1 | Ρ| (' ΐἀνατολικον μερος Φαρὰν καλουμένη, οδεν, ως οιμαι, καὶ ῆ λαύρα

ο ν Ι _,
τὴν ἔπωννμίαν εὀεἔατο. ἀνηρ δέ τις ἐκ ταύτης ὁρμώμενος της κώμης

| ΰ ~ 3Κυ ιακὁς καλου ενος ποί νιον έ ων ἐν τ ι ε τί ωι οσκό ενονή χ ς ιι ιι ιι ε ιν ιι
ελαβεν %αΦ πααα Τννθἐ πτωχσῦ τῆς αὐτῆς κώμης δέκα δρέμματα

να / ,Ε

πρὸς τὸ τηι ῖδιαι ποίμνηι ταυτα συμβόσκειν συμφώνου τινὰς μεταξὺ
~ | Ωαὐτων προελδιοντος. χρονου δὲ διελϋόντος ο μὲν πτωχδς ὐπό τινος

ν 7 λ- 1 οι 5 | ν ε· 1χρειας κατεπειγομενος πω ησαι τα ιδια ηβουληδη δρεμματα, ο δε

ΟΕνΟ(11)

2 συνζεύξασ Ε Β γαστρόσ μου Ο γαστρὸσ αὐτοῦ Ο ] κασσιτή-
ρινον Εν 5 καταμαλάξασ Ο (3 συνέβη σοι Ο 8 διὰ τοῦτο
1511111 Εν 8/θ ἐν ἐλευϋερωπόλει Ο 10 ἴσχυσαν κατὰ σοῦ Οτι
16 ᾶδρόαν-ῦεασάμενοι ΟΟ11: ΰεασάμενοι χάριν Εν __ 1θ χαρίσματα
τοιαῦτα τοῖσ ὰγίοισ Ο 18 ταῦτα 161111: Ο 24 ΝΠ ΟΕνΟ Ζι 11
φαρὰν Ο 27 κύρικοσ Ε κήρυκοσ Ο, εο ιοοἰἀο ς1ι11·ο11ννεἔ 20 δὲ
τινὸσ Ο 81 ἐβουλίδη Ο

ΪΝΪΪ68



ιι

1ι
1

‹
1

1

1/

80 λ Εο1αοι1 άσε 1Ώ1ιτ11γ111ἰοε ± --

ίἔυριακὸς ὐκτὼ ἀντὶ τῶν δέκα παρεῖχεν. τοῦ δὲ λέγοντος- δέκα εἶναι
τὰ παρ” αὐτοῦ παρασχεδέντα δρέμματα ὴρνεῖτο δ Κυριακός. 1 φιλολ-
νικούντων τοίνυν αὐτῶν καὶ διαμαχομένων μεσῖταί τινες μεταξὺ
γεγονότες ὅρκον αὐτοῖς προέτειναν διαλῦσαι τὴν μάχην βουλόμενοι;

ι-· · ··· 'Ψ ,_ ~ 7 |4 Π ζ 1· ρ 1 ο ν 25 του ο;υν| Κυριακού/ ομνυειν κοιταδιξαμενου |ο πτωχος εις τηνχδηκην
3 1του αγιου Ζἶυδυμιου ηιτει τον ορκον γενεσδαι. και δη ταξαντες

_ Ἡ 1 ` κ ,., .ημιραν ηρχοντο επ το μοναστηριον καὶ φδασάντων αὐτων .τὴν
· Ἀ 1 (1 1 1 σρ | ” ρβασιλικην οδον (την καταβαινουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ .είς Ἱεριχώ,

ως διηγησατο υστερον δ τὸν ὅρκον -δεξάμενος, ἀναφανέντος τοῦ
ί 1- υ -1Ο μοναστηριου βλέπων ἐκεινον ἐκδιδόνταεαυτὰν τηι ἐπιορκίαι διακρι-

Ι 1 # : ιο . οι _ ,ε κ . 3 · ηδεις λέγει αυτωι αγωμεν.υποστρε·φωμεν, ἀδελφέ ἰδοὐ επληροφορή-
ὐην εφ οσον εφδάσαμεν έως ῶδε ελδεῖν. δ δὲ οὐκ ῆνέσχετο ὐποστρέ-

5 5” ~ τι ' 5 Εφαι. ως ουν είσηλῦον ἐν τωι μοναστηρίωι, ώμοσεν ο ἐλεεινὸς κατὰ
~ . ν .ο κι Ετης δηκης του σεβασμίου πατρὸς καὶ ἐξηλδεν του μοναστηρίου

1 Δ 3 - · ~ ι15 μηδεν κακὸν έχων. ἐνόμιζεν δὲ λαδειν τὸν δεόν, μαλλον ,δὲ αὐτὸς
| λ ~ με ν· 5! ~ληὕην λαβὼν του δεου ὡς ἀλιμλωἐ αφρων ειπεν. ἐν καρδίαι
5 κι ο ~ 5” >-ι τωαυτου· οὐκ\ έστιν ὕεόςι της ηουν μιας ὴμέρας παρελ·ὅούσης1τηι

δευτεραι νυκτι περι ὥραν ὲκτην ανεκειτο μονοςδεῖς τὰν ίδιον οἶκον

α ` ο
ωκ

γρηγορῶν καὶ λογισμοῖς ματαίοιε ἐνασχολούμενος, καὶ δεωρεῖ
20 άφνω τὴν δύραν τοῦ οίκου αὐτομάτως ἀνοιγομένην καί τινα γέροντα

μιἐναχὸιι εἱσερχόιιενον, φωτὶ;_|ὴ13ά5μποντα_ καὶ τὸν οίκον φωτίζοντα,
π ντε νεωτερους ἐχοντα και ρα οντῆι χειρι κατέ οντα καὶ λέ οντα
πρὸς αὐτὸν αὐστηραι τῆι φωνῆι καὶ βλοσυρῶι τοἔι βλέμματιιαλείπέ,

· ἀνέλπιστε τῶν ἀνδρώπων, τί ἀπῆλδες ποιῆσαι εἰς τὴν Εὐδυμίου
25 μονήν; ὡς οὐν ἐκεῖνος ἐφιμώδη μηδὲν είς ἀπολογίαν εὐρών, εἶπεν

δ άγιος τοῖς νεωτέροις° ἐπάρατε αὐτόν. οὶ δὲ εὐδέως κρατήσαντες
αὐτὸν έτειναν ἐκ τεσσάρων. καὶ δίδωσιν -τῶι πέμπτωι τὴν ἐν τῆι

·1θ Ρε 18, 1

ο1ινοι±1› . - - _ Π.
8 αὐτῶν 1811111 ν 5 ούν Ο: δὲ ΕνΟτ1 8 Ζἶὐδυμίου 1611111 ν

7 εῖσ Ο 8 ὕστερον Ο; ὴμῖν ὕστερον ΕΟ1ι ῆμῖν ν 10 ἐκδιδοῦντα
ΕνΟ1ι 11 ἴδε ν 12 ἐφ” - ἐλὐεῖν 1131111: Ο 18 εἰσήλὐομεν Ο
ῆλβον ν εὶσ .τὸ .μοναστήριον Ο 1 14 ἐκ τοῦ Ο 4 15 ῆλανδάνειν Ο
18 τοῦ ῦῦ λαβὼν Ο ] εἶπεν άφρων [άφρον Ο] νΟ11 | τῆ καρδία Ο
18 ματαίοισ λογισμοϊσ Οτι λογισμοῖσ Ο ] καὶλ ἙΘ1111: Ε - Υ 20 αὐτομάτωσ
1`ο111υ ν 21 φωτίζοντα τὸν οἶκον, Ε 22 έχοντα μεὐ`51.ἑαυτοῦ·Ο (ΙΕ
κατέχοντα ΟΟΠ: βαστάζοντα Εν τ | καὶά 1611111 ΕΟ | -Ι λέγοντα γοι· 28 εἰπὲ
ρεε1:ε1111 ν 1' 28 αὐστηραι-βλέμματι 1151111: Ο] 25 ἐκεῖνοσ Ο: αὐτὸσ
ΕΟ11 ῆλδεν εὶσ ἑαυτὸν ν ] εἶπεν δὲ ν λ τ
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1 εν Ι _ ν 5 1 χ 1 ν · Ἡ . 3χειρι ραβδον λεγων | τυπτε αυτον και λέγε μή, ἐπίορκος μή, αποστε -Ρ
ρητης° μη καταφρονει της του δεου ανεξικακίας. ὡς δὲαἐπὶ πλέον

: ι οι ~ -τυπτόμενος εβασανιζετο, λεγει ό αγιος τωι τύπτοντι° καλῶς ἔχει,
καὶ κρατήσας ορὐτόν ἀπό τῶν τριχῶν λέγει αὐτῶι· έγνωςς' ατιόο-τε)

5 3 εότι έστιν διεος αποδιδους εκάστωι τὰ πρός ἀξιιιν; ηὁοὺ δὴ ταύῃμ
τῆι νυκτὶ τὴν φυχήν σου ἀπαιτοῦμεν ἀπό σοῦ, ὁὶ δὲ ἀπεστέ-

ι νι . 2 1 τ -ι κι Ερὴσας, τινι εστοιι, επειδη ουν της ἀνοχης καὶ της μακροδυμίας
„ .. 3 „ _του διεου κατεφρονησας, εδησαύρισας σεαυτωι τὴν ὀργην ταύτην:

Ψ? 7 1 '_' Γί | 7ινα απο σου μαδωσιν απαντες μιδενα αποστε εῖν ιδὲ ὅλω εί
ιι" ς ὺ ἐχὀιὁόψ ε 1 εα γ μί `ν Ξ 8ορκον εαυτο ς ι αι, ει και αιη ευειν με. ουσιν. και ουτως

. 7 1 - .ἀπέστησαν απ αυτου° αὐτός δὲ φόβωι συσχεδεὶς έκραξεν λέγων-
2 ν ρ _ 1 1 Η ι ι χι \ _) εελεησατε- με δια τον βεον. κασσυναχδεντες προς|αυτ=όν οι ἐγγύτατοι
τα τε συμβάντα ακανσαντες και τον νωτον σεσηποτα από τῶν πλὴγῶν

: ι Ρ ·
δεωρήσαντες εφσβηιλησαν φόβον μέγαν. όντινα παρακαλέσαντα
ἀπενεχδῆναι εἶεῖ τὴν μονὴν καὶ πολλὰ ῆμαρτηκέναι κατὰ τοῦ αγίου

| 2!τόπου καδομολογησαντα ἐπιδήσαντες ονωι δύο σακκίων ἀχύρου
ι ει · 7 1 1 1 ν 1· τι ι 1εσον ηγαγον ειἐ την μονην και διι ισα ιενοι 1 ιν παντα τα συ -

¦ββ νότα έδειξαν καὶ τὰ ἐν τ” 2157 Ιλ 'λ δω ` “δ ι λΐιε η. “Π Η -ξ ρ ς ωι 1 τωι π.ηγας και ει ομει τοι
νῶτον αὐτου οντα ως από βουνεύρων πολλῶν. διὰ τοῦτο φόβωι

5 ~ ~συσχεβέντες οι του μοναστηρίου ἀπό τότε οὐ συγχωρουσίν τινα,
. › 3 - σ ,., __ὅσον τό ἔπ ανταιἐι ΟΩ%ίἔ.-ειν ἢ όμνύειν ἐν τηι του ὰγίου πατρός

.. ι ι _,ϋήκὴι. ὲκεινοι δε μιαν ὴμέραν ποιήσαντες ἐν τωι μοναστηρίωι καὶ
× ε - ι ..μὴ ἰσχυσαντες εν` τωι κοιμητηρίωι κοιμησαι αὐτόν της γαστρός

ν > -× ._ ι ... ..,
λυσμθνῆς ααταυ ναι αιμσρροουσης καὶ του στόματος ἐμουντος πυκνό-

: 1 ‹· κι ~ το ι· κι
τερον λαβόντεἐ ανταν ημιδανη ἀπηλβον καὶ τηι εξης ἐτελεύτησεν

1· ι | 3 - νυποδειγμα μελλοντων επιορκειν γεγονως.
Ἰἶν Ταύταιἐ δὲ Ταἶέ ῆμέραις ῆλδέν τις ἀποδημητὴς ξενικός είς τό

/ |μοναστηριον και φιλοφρονως ξενοδοχηδεὶς περὶ τό μεσονύκτιον
› 1 ν _, _,καταβὰς εις το κοιμητηριον τὴν ἀργυραν χώνην του σημειοφόρου

5 ΕΟ 12, 20 -- 'Ϊ 110111 2, 4. 5

ΟΕν, Ο [- 10 μέλλουσιν], (11)

1 τύπτεται Ο Ι λέγετε Ο 1/2 μὴ1-ἀποστερητήσ ΕΘΙΙΗ; Ο
1 ἐφίορκοσ Εν 2 καταφρόνη ΟΟ κιιταφρσνητῆσ ν | πλεῖον ν 4 καὶ
11211111 “Ε ] αὐτὸν 1`ο1111› Οντι 8 σεαυτόν Ο Θ πάντεσ Ο Ι μη-
δέν Ο11 1θ καὶ οῦτωσ _ Ρ. 88, 1Ο ύπὐ αὐ- ίο111®ο Ο ι1.ι11·ο11 Β1ο.Μ;-
α11εἰα11 1(ἱ σάκκων Ε 20 τινὶ Ο 21 ὅσον-ὴ @11› 11 | Ο:
ἐν Εν | ὁρκεῖν Εν. 24 αὐτοῦ 11111111 Εντι 2? ΝΘ ΟΕν ΝΠ 11 |
ταύταις] αὐταῖσ ν

Έ. 11.. Τ1. 49, 2: Βοαννοτὶε 8

ΝΘ 50 ή
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πατρός ἀπερίζὼσεν καὶ ταύτην λαβὼν συνεξῆλδεν τοῖς ἀλόγοις τοῦ
μοναστηρίου ἐν αὐτῆι τῆι νυκτί. Προκόπιος δὲ ὁ πρώην ὶαδεὶς ὐπό
τοῦ αγίου τὴν τοῦ δυρωρίου διακονίαν πεπιστευμένος ἐξελδὼν πρωὶ
εὐρεν τόν τὴν χώνην κλέφαντα ἐστηλωμένον καὶ τρόπον τινὰ προση-
λωμένον ἔμπροσδεν τοῦ μοναστηρίου καὶ μαδὼν τῆς στηλώσεως
τὴν αἰτίαν εὶσήγαγεν αὐτόν είς τὴν μονήν. ὅστις ὡμολόγησεν ὴμῖν
ὅτι διάστημα μιλίων τριάκοντα σχεδόν περι πατήσας καὶ ἱκανῶς
συγκλασὐεὶς τὰ μεδόρια τοῦ μοναστηρίου οὐκ ίσχυσα παρελὐεῖν.
ήμεῖς δὲ τὴν χώνην λαβόντες τὴν μὲν δύναμιν τε καὶ ἀνεξικακίαν
τοῦ σημειοφόρου πατρός ὴμῶν ἐδαυμάσαμεν, τόν δὲ άνδρα ἐφοδιά-
σαντες ἐνδεῆ ὅντα ἀπελύσαμεν.

| Ταῦτα ὀλίγα ἐκ πολλῶν ἀναλεξάμενος ἀνεγραφάμην, άπερ τοῖς
όφδαλμοῖς ἐώρακα, συνάφας αὐτὰ τοῖς ἐξ ἀκοῆς ἀναγραφεῖσι περὶ
τῆς ἐν σαρκὶ πολιτείας τοῦ πατρός ῆμῶν πρός τό γνῶναι τούς τε
ἐντυγχάνοντας καὶ τὴν ὁσιότὴτα τὴν σὴν τὴν τῆς παρεδρευούσης
τῆι Ζἴὐὐυμίου ὐήκηι ὐείας χάριτος δύναμιν καὶ ἀναλογίσασδαι
ὅτιπερ μαρτυρεῖ τῆι λαμπρότητι τῆς ἐκείνου ἐν σαρκὶ πολιτείας
τὰ μετὰ τὴν αὐτοῦ κοίμησιν ἐνεργούμενα ὐιαύματα. οὐ μόνον γὰρ
ῆνίκα ἐν σαρκὶ ὐπῆρχεν, ἐδαυματούργει ἐν τοῖς ἀνδρώποις, ἀλλὰ
καὶ μετὰ τὴν αὐτοῦ τελευτήν, ὅτε τοῖς ἀγγέλοις ἀνεμίχδὴ, μεγάλας
ἐν ὴμῖν ἐργάζεται δαυματουργίας καὶ ἐν ἀμείνονι λήξει ὐπάρχων
οὐκ ἀπέστη ὴμῶν, ἀλλὰ μετὰ μείζονος βοηδείας κήδεταί τε καὶ
ἐπιμελεῖται ῆμῶν. ὅδεν κἀγὼ δ ἀνάξιος αὐτοῦ δουλος τιλειστάκις
παρ” αὐτοῦ εὐεργετὴδεὶς φυχικῶς τε καὶ σωματικῶς καὶ βλέπων
τὰς ἐκ τῆς δήκης αὐτοῦ ἀναβλυζούσας εὐεργεσίας κατὰ διάνοιαν,

5 ?| Ξλἐκπληττόμενος ἐλογιζομην οτι αρα πῶς παρελδὼν τόν ἀνδρώπινον
τοῦτον βίον καὶ ἐν τίσιν εὐαρεστήσας τῶι δεῶι κατορδιώμασιν ὁ
άγιος οὐτος Ζἶὐδύμιος τοιαύτης δείας τετύχηκε χάριτος; ἐντεῦὐεν
δερμοτάτη μοι ἐπῆλὐεν ἐπιὐυμία τὴν ἐν σαρκὶ αὐτοῦ πολιτείαν καὶ
διαγωγὴν καταμα[δ1εῖν καὶ ἀναγράφασδαι, καὶ διερώτων ἐπιμελῶς
τοὐς κατὰ τὴν ἔρὴμον ταύτην δεοφόρους τε καὶ ἀρχαιοτάτους πατέρας

ΟΕν, Ρ [νου '7 -πατήσασ], (11)

8_δυρωροῦ Ε 8 ἴσχυσα Ο; ἴσχυσεν ΕνΡ11 5) τε 11511111 Ο
12” Ξ ΟΕν ίπ 11 | συνεγραφάμην ν 15 τὴν σὴν όσιότητα ν Τὴν
δσιότητα σὴν Ρ 15/16 τῆσ παρεδρευούσησ -τὴν δύναμιν Ε 1? ἐκεί-
νου λαμπρότητι τῆσ ν 21 έργάζεσὐιαι 1111 22 τε 11511111 Ε11
28 ὴμῖν Ο 1°ο1111: Ρ 25 τὰσ ἐκ ἰο111υ Ο ] αὐτοῦ δήκησ Ο 2? βίον
τοῦτον Ε | καὶ 161111: Ε 28 ὐείασ ίο1111: νρ ] ἐντεῦΰεν δὲ Ρ
80 διηρώτουν Ο δὴ ήρώτων τι

Ρ. Θε

Ξἔἶθι
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τὶ τε ὶ Ζἶὐδυ ίου ὲν τοῦ ε ίλ ”· “ °κ 1 ια ι `θ 2 ἔ| τα να ου αόθνβωἔ αιιοηι μεμαδηκοτας,
” ·τανευ 1 ου α σ - 1 1 . ιτον ι | βα ῖΨΖΘ01'0'ϋ§ τε και συναγωνιστας γεγονοτας,

και οσα\παρ εκαστού τουτων μαδειν καὶ ἀναλέξασδαι ἴσχυσα, οὐ
μονον. τα ίἶυιλυμιιοι τωι μεγαλωι τεδαυματουργημένα' τε καὶ πεπολι-
τευμενα, αλλα και ταιρι Ϊὴἐ τοῦ ἐν άγίοις Σάβα πολιτείας τε καὶ

τ . . ι '_ ι ›διαγωγὴἐ αῖὶαιαεμιγιιενα εν διαφοροιςΰ γἱαρταις ανεγραφάμην ἀτάκτοις
τισι και σργκεχυμενοις διηγημασιν. ολιγον δε τινος χρόνου διελδόντος

1 2 ι ι
222 τλλἔ ΟΜΟ3ὶμε1'¿%λ?ἔ.α1'1αἔ πέιωπτλὶἔ συνόδου ἐν ίἶωνσταντινουπόλει

1- 5 |συναδ·ροισδ·εισης και των Ωριγενους ιιαὶ Ζνεστοριρ-ιι ηοῃιάτωιι ὑτη
7 ~ δ) 1 1· Γ ιι “" » 1 . -ξλῖὶῖης/α1ία19δ¦ἕια7ἴὶσἸ9ὀ1ίἶωἸὶ Οὐ .πθοἕαιοιγςουηιἶρς τηιμ Ζνέαιμ λαιύθαιῃ της

;Ωριγ8νΟ°ϋ§ αιθιεσεξυε 11;ἶ'ττλι;μβανομενοι της τε καδιολικης κοινωνίας
-·. ν καιτ ε 11 ° 7 ιι ιοιπιστησα | 779 3 ας ιαυρας εδιωχδησαν. εν ηι Λεαι λαυραι

σρδσδαἔαι παΐεῦεέ ϋιιεινιυν αναχωρὴσαντων κατωικίσδησαν τε
._ | -# | ¬ν ._

της λαυραέ Τθν μακαριου λάβα καὶ ἔτέρων εὐαγων καὶ ἀνεπιλήπτων
ι ι 1 ___ __μοναστηριων. τοτε δη γνώμηι καὶ ἐπιτροπηι του διεσπεσίου Ἰωάννου

_, ν 1 ‹· __, ~ .
του ἐπισκόπου και ησυχαστου ἀποστὰς του κοινοβίου τὴν ίνέαν

ν ιι” Π _ _ .ς _ῶικησα | λαυραν έχων μεδῖ ἑαυτου τοὐς περὶ λἶὐδυμίου καὶ ὲαβα
εγγεγραμμενανει καρτας και κελευσὐεὶς πα ὰ τῆς ὐμετέ ας δσιό-
τι τος ιαδούσης περὶ τῶν εί ι ιένι ν · ῶνρ ὶ ύτ ἐθ · 4] ·›7 | τι Ώ | | ρ μ ο χαρτ _ τα το οις εμφιρομεια
κεφαλαια αρμαὁιωε αυνταξαι μετὰ τῆς ἐνδεχομένὴς φράσεώς τε καὶ

1 π ~ ...συιιτάἔξεωςξκαι ταυτα αὐτηι ἀποστειλαι έμεινα περί που δύο χρόνους
· ~ ι ...έν ταυτην Πσϋλαζων τηι ίνεαι λαύραι καὶ της είς τοὺς χάρτας ἀδολεσ-Ψ

: ν __χίας μὴ αφισταμενος. καὶ ἀρχὴν της συντάξεως ὴπόρουν ποιήσασὐιαι
: ι 1 Ἱ __ _

καὶ ὡἐ ίὁίωτλὶἔ ααι μὴδλ ὅλως ἀχδεὶς διὰ παιδείας της έξωδεν καὶ
ι ~ | # ι . 1 1.ὡς ἀπειρρς των ιἶειωνλογιων καὶ βραδύγλωσσος ἀλλῖ δ των δαυμα-

σιων δέος ρ πασιν τε γλῶσσαν ἐμπήξας καὶ τοῖς ὰπόροις πόρον
* 1 . '_' °°' Εδιδους και |τα δυσχερηπωιι πραγμάτων έξομαλίζων καὶ τὰς των μογγι-

λαλων γλωσσαἐ Τααὶίαἐ εργαζομενος παράδοξόν τι πεποίηκε καὶ ἐπ
τῆι ἐμῆι ταπεινώσει διὐ .ίὐὐδυμίου καὶ Σάβα τῶν δεραπόντων αὐτοῦ
ἐμοῦ ἐξ ἀπορίας λόγων τε καὶ φράσεων ήδη καὶ καταλιπεῖν τοὐς χάρτας

ι 1 1,
διενδυμηύὶεντος, πλην προσευχηι καὶ δεήσει δερμοτάτηι χρωμένου.

οκ

ΟΕν, Ο [νοτι 10 -τῆσ ὰναδεματισῦέντων α11], Ρ(11)

8 ίσχυσαν Ρ 4 Εὐδυμίου τοῦ μεγάλου Ρ11 | τε ἴο111ἰ; Ε (1 δια-
φόραισ Ρ Δ '? δέ ΓΘ1111: Ε | ἐλδόντοσ Ο _ 10 προενοικοῦντεσ Ο11:
πρώην .οίκοῦντεσ ΕνΟΡ | τῆσ] τῶν τῆσ Ρ 12 Ζνέαι Εο11Ι1; Ο
17 λαῦραν ὥκησα Ο 20/21 ἐχομένησ τάξεωσ τὲ καὶ φράσεωσ Ο
21 τάξεωσ 11 22 ταύτη περ¬ Ο ] Ξίνέαι ίο1111: ν 25 ῶσ Γε111ϋ
]_.νΡ ` 28 ἀπόροισ τε Ο 2? τῶνε Γε111ί: Ρ11 28 τρανῶσ Ρ
80 ἐμοῦ γὰρ Ο 81 διευδυμηθέντοσ Ρ

6*
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ἐν μιαι γὰρ τῶν ὴμερῶν ἐπὶ τῆς συνήθους καδέδρας καδεστῶτί μοι
καὶ τοὐς χάρτας μετὰ χεῖρας ἔχοντι περὶ δευτέραν ὥραν τῆς ὴμέρας
ἐπιφαίνονταί μοι ῦπνωι κατασχεὐέντι οί ὅσιοι πατέρες Εὐὐύμιός
τε καὶ Σάβας μετὰ στολῆς ἱεροπρεποῦς τῆς συνήδους αὐτοῖς. καὶ
ῆκουσα τοῦ ἐν ὰγίοις Σάβα πρός τόν μέγαν Εὐδύμιον λέγοντος·
ῖδοὐ δὴ νδ Κύριλλος, σοῦ τοὺς χάρτας έχει μετὰ χεῖρας καὶ σπουδὴν
ἐνδείκνυται δερμοτάτην καὶ τοσοῦτον πονήσας καὶ μοχδήσας ἀρχὴν
συντάξεως ποιήσασδαι οὐκ ἰσχύει. ό δὲ μέγας πρός αὐτόν ἀπεκρίδη
Εὐὐύμιος πῶς γὰρ δυνήσεται τὴν περὶ ὴμῶν ποιήσασδαι σύνταξιν
μήπω είληφὼς προσφόρου λόγου χάριν ἐν ανοίξει τοῦ στόματος;
τοῦ δὲ ἐν άγίοις Σάβα εἰπόντος· καὶ δός αὐτῶι, πάτερ, τὴν χάριν,
ἐπινεύσας ὁ μέγας Ζἶὐδύμιος καὶ ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ κόλπου ὰλάβαστρον
ἀργυροῦν μετὰ μήλης ἐξαγαγὼν καὶ ἐμβάφας τὴν μήλην ἐκ τοῦ
ἀλαβάστρου δέδωκεν τρίτον εἰς τό στόμα μου. τοῦ δὲ ἐμβληδέντος
διὰ τῆς μήλης τό μὲν είδος ὐπῆρχεν ἐλαίου, ὴ δὲ γεῦσις γλυκυτέρα
ἐτύγχανε μέλιτος καὶ ὅντωςὐτοῦ δείου λογίου δήλωσις. ὡς γλυκεῖα
γάρ φησιν τῶι λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου° ὐπὲρ μέλι τῶι
στόματί μου, ὥστε με ἐκ τῆς ἀφάτου ἐκείνὴς γλυκύτητος διυ-
πνισὐιέντα ἔτι τὴν πνευματικὴν ἐκείνην εὐωδίαν τε καὶ γλυκύτητα
ἐπὶ τῶν χειλέων καὶ τοῦ στόματος έχοντα ἀρχὴν εὐδὐς τοῦ προοι-
μίου τῆς παρούσης ποιήσασδαι συγγραφῆς. καὶ ούτω τῆι τοιαύτηι
χά]ριτι τόν περὶ Εὐδυμίου τοῦ μεγάλου διεξῆλδον λόγον, ἐπειγόμενος
τῆι τοιαύτηι χάριτι ἐπερειδόμενος τὴν ὐπόσχεσιν πληρῶσαι καὶ τὰ
περὶ τῆς τοῦ οὐρανοπολίτου Σάβα πολιτείας τε καὶ διαγωγῆς ἐν δευτέ-
ρωι διηγήσασὐαι λόγωι. ἀξιῶ δὲ τούς ἀμφοτέρους αὐτοὺς πρός
τῆι δοδείσηι χάριτι καὶ πρεσβείαν ύπὲρ ἐμοῦ ποιήσασὐαι καὶ ἱλασμόν
τῶν ἐμοὶ ἐπταισμένων αὶτῆσαι πρός τό ἐμὲ τόν ὰμαρτωλόν καὶ ἐλεεινόν

'10 111111 ε, ιο _- 1ο εε 118, ιοε
ΟΕνΟΡ(11)

1 γὰρ 1®α111ι ΕΟ ] καὐεσδέντι Ε 8 ἐπιφαίνεταί Ε | κατενεχ-
ὐέντι Ο 4 τε 1ε111τ Ο Π 8 δὴ 11511111 νΡ | σοῦ τοὐσ] οὐτοσ Ε
'ῖ πονέσασ Ο 8 ποιῆσαι Εν 8 γὰρ ὰν Ο | δυνήσειται Ε δυνή-
σηται ν 10 προσφόρου-χάριν Ο: χάριν προφορικοῦ [προφητικοῦ Ο]
λόγον ΕνΟΡ11 1 ἐν-στόματοσ 151111: Ο 12 αὐτοῦ Ο 18 άρ-
γνρὸν Ο | μίλὴσ ΟνΡ μέλιτοσ τι ] μίλὴν Ονρ 15 μίλησ ΟνΡ
15 λόγου ἡ Ο ' 1'? τῶι-μου ίο11111 Ο 18 στόμα Ο 20 στό-
ματόσ μου Ο 22 χάριτι καὶ Οσο" 28 τῆ Ο: καὶ τῆ ΕνΟΡ11 |
τοιαύτη ΟΟ11: αὐτῆ Εν αὐτοῦ Ρ .τὴν δὲ Ρ 24 ἀγωγῆσ Ο 25 τοὺσ
ίε111τ Ο 28 καὶι 1'ο111υ Ο .27 ἐν ἐμοὶ Ο Ι ἐμπταισμἑνων Ο πται-
σμάτων Ο

Ρ.9

Ρ.!
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και ἐιιταῦδα καὶ ἐν τῆι μελλούσηι ἀναστάσει ἀκαταίσχυντον διατη-
ρηβῆναι καὶ εὐρεῖν έλεος ἐμπροσδεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ.
αὐτῶι δόξα σὐν τῶι πατρὶ καὶ τῶι άγίωι πνεύματι είς τοὐς αὶῶνος
τῶν αὶώνων. ἀμήν.

5 ι1ίΟΖνΑΧΠίΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΑ ΤΑ ΖΕΡΟΣΟ-
Α1/ΜΑ Ε`ΡΗΜΟ1/ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ. 1/ΠΟ ΪίΥΡ[ΑΑ.Ο1/”ΠΡΕ-
ΣΒ)/ΤΕΡΟ1/1 ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΪἈΑΖΖἹΣΑ ΤΩΖ
ΑΒΒΑΤ ΓΖΞΩΡΓΖΩΖ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΖ ΠΑ ί ΜΟΝΑΣΤΗΡΤΟΝ
Σ1/.ΣΤΠΣΑ.ί1έίἐἶΝΩ[ ΖΖΝ ΤΩ] ΚΑΤΑ ΣΚΪΟΟΠΟΑΤΝ ΤΟΠΩΤ

10 ΚΑΑΟ1/Μ]ΞΖνΩΖ ΒΕΕΑΑΑ 1

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΖΟ1/1 ΠΑΤΡΟΣ Πιιίίἐὶν ΣΑΒΑ 1

Εὐλογητός ὁ δεός καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ὴμῶν Ἰησοῦ
Χρ ιστοῦ ό διεγείρας τὴν ὐμετέραν ἐπ” ἀρετῆι τελειότητα ἐπιτάξαι
τῆι ἐμῆι οὐδενίαι ἀναγράπτους αὐτῆι ἀποστεῖλαι τὰς δεαρέστους τῶν

15 προωδευκότων ὰγίων πατέρων ὴμῶν Εὐδυμίου καὶ Σάβα ἀναστροφὰς
ὁ καὶ ἐμοὶ τῶι ἐλεεινῶι κατὰ τὴν άφατον αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν στα-
γόνα λόγου δι) αὐτῶν ἐπιστάξας ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου
πρὸς το ὐπουργῆσαι τῆι τοιαύτηι ὅνησιφόρωι ἐπιταγῆι. ήδη μὲν
οῦν είρηταί μοι περὶ Εὐὐυμίου τοῦ σεβασμίου πατρός μικρά τινα

20 ιτάιιυ καὶ τῆς ἐκείνου μεγαλονοίας ἀνάξια° οῦτε γὰρ ἀνευρεῖν πλείονα
ἠὁυυἠι9ην όγδοηκοστοῦ ῆδη χρόνου παρεληλυδότος τῆς ἐκείνου

12 11 Οοτ 1, 8 - 1? 12Ρ11 5, 19

ΟΕνΟΡ(Πὶ

2 καὶ εὐρεῖν ἔλεοσ 1151111: Οι | τοῦ βήματοσ 1-Θ11111 Ο | Χριστοῦ] κῦ
ὴμῶν ιῦ χῦ Ε 8 ὴ δόξα καὶ τό κράτοσ Ε | εῖσ] νῦν καὶ ὰεὶ καὶ εἰσ£Ε

ο11ννν‹α) _
| .

5-1θ 1131111 ΕννΟ 8 τόπωι 11511111 Ο 11 ΒΪΟΣ·-ΣΑΒΑ ν εὶτοι
τισ τει μιν τον εειοι ιιρσ ημῶν σάβα Ο ειοε 11/11 Πο/ιιτειιι τον
ΟΣΪΟΥ [ΕΝ ΑΓΪΟΪΣ Οι] ΤΪΡΣ Ϊ:Π14Ω1ν ΣΑΒΑ Εννθι 14 οὐδενία ν
οῦταειιιιι Εννῶ αδυναμία Ο 15 αγίων ίο1111› Ε 15 ὁ ίο111τ Εν |
αὐτοῦ 11511111 Ε 21) γὰρ ἀνευρεῖν ΟννΟ‹:_ μὴν εὐαῦἶν Εν 21 Ζαόνου
τον ννν . .

Ρ. 220

(1)
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86 Ρ Εε11ετ1 ὰοε 8ει1σεε-

|

ι · 1 ± 1 1 > ι ί ιμ Ολίιἔ
πρός ὐιεόν ἀναλύσεως, ὥς γε και αυτα τα ολιγα συιιερανια:αμἶ?λ7βἑἸ/ων

._ _ / 1
ῶδέ τε κἀκεισε περιδιεων και περιαδροιζων αυτα και αν χ ό

1 - 2 1 ~ . ε ·ὥσπερ ἔκ τινος βυδου του μακρου χρόνου και 17179 δΰλἶλλἕ ΟΕΜ 2:0-
__ ι ι ο 2 1 4 . Ξιμοιυμενος, ίνα μὴ ἐξίτηλα τωι χρονωι γενηται ημιν τα περιχναω 5 είν

.. ι ε 1 Οιχωφελη διηγήματα. νυνὶ δὲ κέκληκεν με ο καιρος διε πεθνἔ αλ/\λ|-του
~ _ __ _ Λ 1 › ν ¿ .τό ἐλλειπον τοις παρἀ ὐμων ἐπιταχδεισιν και ολιγα τινα πει? Ὁαἔ

.. ι Η ιτίπολυδρυλήτου πατρός ὴμων Σάβα Ι συγγραψααιλαιι απεθ 27201 ῶφ

, -
καὶ πον ίσας ἀνελεξά ιν πα 3 ἀλι δευόντων ὀσίων ανδρών (ναντλλἶ

ι 1 Ν ι π ι ~ ~ 'ιι ἐκεινουτε αυτοῦ και συναγωνιστων γεγονοτων και μεχρι του νυν τη ὁ-

το 1 1 ι ια
μιμουμένων πολιτείαν καὶ φωτιζόντων ὴμων τα κατα δέον Ί777)

1. - ι οατα. τουτο ὰ πεποιικέναι "δι ἐν τωι προλαβοντι 'ϋπεσλἔ ί __ια λό 12 | ` 2 | , ε Μα),
λόγωι, πλὴν ὅτι τὴν μὲν ἐμαυτοῦ ὶδιωτειαν και αναξιοτητα ονα αν τε

ν 3 ιιὶ
μείζοσι δὲ ἐμβατεύω οὐ ὐρασείαι χρώμενος γνωμιμι αμα ἶο ῶχ

„ „ ¬ = . οτ πα ακοτ κίνδυνον ύ ο ώ ενος καὶ τὶν φοβεραν ο%='>ω'λ?1' 8”
Ο 1 1 ο ι τι ε βα-ἀπειλνντὶνλέ ουσαν δοῦλε πον ε και οκνηρε, εδει ο |

ί /17 | Ε τοῃιυιμ
_ Ϊ _λειν τό ὰργύριον μου τοις τραπεζιταιέ- 2Όσωπω\ .Ή

_ _ ι- ι Ο' ιτοὐς ἐντευξομένους τοισδε τοις πόνοις καὶ τὴν οσιοτητα την ηὸμ
ῶ πατέ ων ά ιστε καὶ ιλοτεκνότατε Γεώργιε, πρωτον ιωελ' τι

, ,., 1 ν ± 2 ι 1 λλεει/1107,δεσποτην δυσωπησαι Χριστον συγγνώμης αξιωδηναι με τον ε| Π,

_ _ .ἐπὶ τῶι πεφαυλισμένωι μου βίωι καὶ τοις πολλοις μου αμαρΐλὶιωασυνἔ
1 .. 1 “ νέπειτα δὲ μηδενὶ ἀπιστειν των τε ήδη προλεχὐέντων και των αἱ

κι 1 | ”.ι”ιῦι σο ένων. διὰ ὰ τουτο καὶ όνων ἀκ ι είας και τοπων / 1οι ι ν . 3/ χα,
π οσώπων καὶ όνο άτων ἐ νι όνευσα π ός τόἐ ύὐεν εχειν Τε 1”

Ο μ ὐιτὅλὶ”_ ~ ν 1 ν 2 7 ~ 'ποιεισὐαι τὴν της ὰληδειας περι τουτων εξετασιν. τοιγαρουν Εν ¿
- 2 3 τ εδεν βοηδουντα καὶ συνεργουντα τόν δεόν έχειν πιστεύσας του νν 2

Σάβα λόγου ποιήσομαι τὴν ἀρχήν.
τ ι· κι › ι ν λ Σαβαἐ| Ουτος ο της επουρανιου μητροπολεως γεγονως πο ιτηἐ της

πατρίδος μὲν ὐπῆρχεν τῆς Ϊἕαππαδοκῶν χώρας Μουταλιασκὴέ

15 11111 25, 25. 2'7
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1 Ηοτἰευτιἴὺ ιιιπὀ. Πἰυεττι 87
% ι | _ ι ι

ωἶαης ὑπὸ μηϊθόπολιυ τελουυηἐ τὴσ' Κα¿σαθἐω¶}ι- άι/μωστου μευ το/
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88 Εοισοτι ἀοε Βαισεε

οιον ἔκμανΰιάνει και τὴν λοιπὴν του κοινοβιακου κανόνος κατάστασιν.
τῶν ὁὲ εἰοὴμένων αὐτοῦ ὕείων εἰς σύμβασιν ἔλὕόντων και πειοα-
ΰἐντων πλειστάκις του μοναστὴοίου αὐτὸν ἀποστησαι ποὸς τό,
φὴσίν, ἀντιλαμβάνεσΰιαι τῶν ἑαυτοῦ αιονικῶν χωοίων καὶ εἰς ἐπι-

5 ηιαμβηίαν ἐκκαλουμένων αὐτὸς ὑπὸ του θεοῦ φοουοουμενος ἐξελέξατο
μοῖλλον παοαοιπτεῖσΰαι ἐν τῶι οίκωι του ΰεου ὴπεο τοῖς κοσμικοίς
ΰοούβοις ἑαυτὸν ἐπιὀιὀόναι. ὅἰλεν οὐ κατεὁέξατο παντελῶς της
σεμνῆς ἔκείνὴς πολιτείας οῖποστηναι, τὴν εὐανηιελικὴν απὀφασιν
5 _ ~ | | ¦ 1 5 1 1 _ ” Ξ ουεννοων του κυ ιου λε οντο ουδεις επι αλων τ ν ει α αυτου

10 Ξ : ιο ΩἈ ιλ 7 ς ι : κβ : : η “ἐν Ω» Ξεπ αοοτοον και στοαφεις εις τα οπισω ευ ετος εστιν
2 ~ ~ ~εις τὴν βασιλείαν των οῦοανων, ἔνΰυμούμενος και ἔν ἑαυτωι

τὰ τοιαῦτα λέγων ὼ 1 τοὺς συμβουλεύοντάς μοι τῆς ὁδοῦ τοῦ
θεοῦ ἀποστὴναι ὡς ἀπὸ ὅφεων φεύηιω° φΰείοουσι νὰο ὴΰιὴ χοὴστὰ

τ ὁμιλίαι κακαί. και φοβουμοιι μήποτε τῶι ἐνὅελεχισμωι χαυνω-
15 ΰεἰς κατάοαν απενένκωμαι του ποοφἠτου λένοντος ἐπικατάοατοι

οί ἕκκλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου. τοιοῦτος ἦν ἐκ παιὁὸς
προς τὸν τὴς ευσεβείας πόΰον ὁ Σάβας.

Τοὐτωι ποτὲ εἰς τὸν κῆπον του μοναστὴοίου ἐοναζομένωι ἐπι-
| _' ρε ν-× οσΰυμια τις ἐπὴλθεν φανειν μὴλον φανεν ωοαιον και λίαν τεοπνότατον

20 ποὸ της ὡοισμένὴς ὥοας. ὅστις ηΰπὸ τῆς ἔπιὕυμίας ἐξαφὕεὶς ἀφείλατο
1 Δι _· 1 .-μεν του ὅένὁοου τὸ μὴλον) επιλονισαμενος δε ἕκοάτὴσευ ἐαιυ-που

νενναίως, ἔπετίμα δὲ ἑαυτῶι εὐσεβεῖ λοηνισμῶι λέγων· ὡοαῖος ἦν εἰς
οι 1 κ : -ι ν ε ι ς κ ~οοασιν και καλος εις βοωσιν ο εμε ὕανατωσας καοπὸς ὀιὰ του ”21ὅά'ιι,
αὐτοῦ ποοτιμὴσαντος του νοὴτου κάλλους τὸ τοῖς σαοκίνοις ὀφὕ·αλμοῖς

25 φανὲν τεοπνὸν και των πνευματικών απολαὐσεων τὴν πλὴσμονὴν
τὴς ναστοὸς τιμιωτέοαν ὕεμένους δι” ου και ό ὕάνατος εἰς τὸν κόσμον

··· _ ~ -· ε ν ~εισὴλΰεν. μὴ τοινυν απονευσω του καλλους τὴς ενκοατειας ῳυχικωι
~ Ο ε κτινι νυστανμωι βαοὴΰεις ωσπεο ναο πασὴς καοποφοοίας ποοὴ-

νεϊται ἄνΰος, οὕτως ἐνκοάτεια πάσὴς ποοὴνεῖται ἀυαὕοεονίας.

τονἩ

ίἱ Ρε 83, 11 -¬- 9120 9, Θ2 _ 18 1 001· 1ὅ, 33 - 16 Ρε 118, 21 --
22. 28 θεο 3, Ο - 2θ. 2? ΒειΡ δελ 2, 24 . .

οτινκκα α)
ὅ οὕτοσ Ο Θ ἐν-·ΰ·ἶ παηαοιπτεϊσὕιαι Ο | εὶπεο Ο]/ιίνν ἢ Ο

? ὲπι [ἐκ Θ] ὀουναι ννίἕ θ αὑτοῦ ἙΘΙἹἩ: νννοἕ 11 τοῦ ΰῦ Ο 12 τὰ
ΪΘΜΏ Ϊα 18 ὅφεωσ Ε 14 καὶ ἙΘΒΙΕΟ | ἔιτελεχισμῶ Ο 15 τὴν
κατάοαν Ε | ὲπευέιμχομοτ Ο 18 Γ Εν: Δ Ο | τὸν 101111: ννθτ
18 ἦλϋεν ΕΟ 20 ποὸ-ὥοοσ 1”ο11Π› Ο, ηαοο μῆλον αυτ Βαῃςἰ 21
Ωἄϊησἔν μὲν ννν | ἑαυτὸν Ο 22/28 είσ ὅοασιν 1-ΘΗΙΒ 11 28 διὰ
τοῦ ᾶὔὰμ καοπὸσ ν Ι διὰ ΓσΙ]Ι1; Ο 2? καλοϋ Ϊσνννθ 28 βαουν-
ίλεὶσ Ο - 21) ή Γοὶιἰὶτ Οθτ | ποοὴνεϊται πάσὴσ Ο

Ρ.
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καὶ οὕτως τῶι κοείττονι λονισμῶι τὴν ἐπιΰυμίαν νικὴσας ἕοοιὴιεν τὸ
~ 1 1 ου Φ ~μὴλον χαμαι και τοις εαυτου κατεπάτει ποσὶν ¦ συνκαταπατῶν τῶι

1 κ : 2 κ __, 'μὴλωι και τὴν επιΰυμιαν και ὁίὁωσιν ἑαυτωι ἀπὸ τοτε νομοὕιεσίαν
με ν ... „

τοιαύτὴν του μεχοι ὕανατου τὴι του μήλου βοώσει μὴ κεχοὴσϋ-ατ.
κι 5 ει ~

5 :Ε¶ντΞΌ?98Ἰ) ὁϋιίαμὶιί Ξξ υψοιυς λαβὼν της ἐαακθατείαι ἑαυτὸν ἐπε-
1ὁίὅου ὡι; ΤΟΌΞ πονὴαθὺς ἄναστελλούσὴι λονισμοὺς καὶ τὴν του ὕπνου

/ | μεανακοπτσνσὴί βαονῖὴτα, προς δὲ τὴι ἐνκοατείαι καὶ σωματικῶς
κ ζ ·-· κ __ἐκοπια μεμνημὀνθἔ ΤὉΞ προς τὸν ὕεὸν λενούσὴς Δαυιτικὴς μελωιὁίας°

ει 1 7 1 1 ιαπεινω · 1 2ιὁε τὴν \τ Ρ σιν μου και το|ν κοπον μου και αφες
10 πασας τας αμαρτιας μου. ὁι ὁ` πασὴι σπουὁῆι καὶ ποοΰυμίαι

τὴν μὲν ψυχὴν ἔταπείνου τῆι ἀσιτίαι, τὸ δὲ σῶμα κόπωι καὶ μόχΰωι
Ἱ ἔ /

ἐὅάμαζεν. και εξὴ%οντα ἢ καὶ ἑβὁομὴκοντα συνανωνιστὰς ἔχων ἐν
τῶι εῖοὴμένωι Φλαβιαναῖς μοναστὴοίωι ὑπεοὴκόντισεν ὁίπαντας τὴι

ί . Α 1 ~ ...τε ταπεινοφοοσυνὴι και ὑπακοὴι καὶ τοις ὁπὲο εῦσεβείας πόνοις.
ε × ι . ε - - - κ15 Καὶ τ0νΤ0 ὕε Ωζωεἶαὶ εν τοις πεοὶ των παιὁικων αὐτου οῖαιωνισμά-

ον Η .-των |ὁιὴινὴμασιν οτι ο αοτοκοπος του μοναστὴοιου εν ωοαι χειμῶνος
ς ετ _ ο κ - ν Η .·ἀπλωσας τοι εαυτου βοαχεντα ιματια ἔνὀον ἐν τὴι ϋεομὴι του φουονου

Ρ' Ώ | | 3 |ποὸς το αυτα ἔὴοανΰὴναι ὴλιου μὴ ἐπιφαινοντος επελαὕετο καὶ
/ ι __,

ετὰ ίαν ε εοαν ἀοτων λειυάντων τινὲ των πατἐ ων ἐπιτα ἐντε
μ 5 1 3/ _“ Έ” Η | Ι |20 εἰθυαζοντο εις το αοτοκοπειον, μεὕ” ων ὑπὴοχεν ὁ ΰιαυμασιος Σαβας.

2 2 .αυτων ὁε τον φουονον υποκαιόντων ὑπομνὴσΰιεὶς ὁ μάνκιψ καὶ
1 1 ~ ἔ |

ταοαχὕείἐ πεί” των ιματιων μενάλὴς φλοηιὸς γενομένης καὶ μὴὁενὸς Ι
- ··° ... Η εεῖσελὕιειν τολμοοντος μεγαλου ὅντος του φούρνου καὶ ὶκανως, ως

? |ἔφτὶὴν ειπωνι Όπυκαεντος ὁ νεανίας ποεσβύτὴς πίστει ᾶὁιστάκτωι
1 ετ κι 2.25 κηαταιωὕεὶς και τωι σὴμείωι του σταυρου ἑαυτὸν καΰοπλίσας εἰ-

1 ·-· ...σεπὴὀὴσεν είε νῦν φονονον καὶ λαβὼν τὰ ίμάτια έξὴλθεν ἀβλαβὴς.
ι ν ~ _,

οἱ δὲ 7ταΤέΩεΞ Το παααὁῦξον τουτο ὕαυμα ίὅόντες ἐὅόξαζον τὸν ΰεὸν
λέ·νοντες° ἄοα ὁποῖος ἔσται ὁ νεανίας οὕτος τοσαύτὴς χάοιτος ἐκ

ὶ ὅτε ε4,ιο-εε-εεε, 18

οτσνννςω

2 ποσὶ κατεπάτει [συνεπάτει Θ] ννθ 8 καἑ Ο: ίοἰτἰτ ξβννἰίθτ |
νομοὕεσίαν ἀπὸ τότε ννίἔ · 4 χοἦσΰαι ν 5 Δ Εν | τῆι Εοὶπἰο νν (1

' Θ αναστελλούσὴσ Ο _? ανακοπτούσὴσ Ο 8 τὸν Ε”οΙ1Ιϋ Ϊα | ὀαυιτικῶσ Ε
12 ἢ 1131112 11 β 16 Ζἴ (Παν | πεοὶ ΐο11ΙΙι ν 20 ἐν τῶ άοτοκοπίω Ϊσ
21. μάνκὴψ Ο 22 ταοαχθεὶσ Ο; τσοαχησ Ισνιλἴ ἐν ταοαχῆ Ο- | με-
υοἰλὴσ φλονὁσ Ο: 1151111: 1.ινν1ί(} | νενόμενοσ Ο 28/24 ὡσ ἔφὕὴν
εἰπὼν Ο: 1151311: 1;ννν(} 24 νεανίασ ποεσβὐτὴσ Ο1.ιν: ὕαυμαστὸσ
οὕτοσ νεανίασ ννθτ τ

τι
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πρώτὴς ὴλικίας ἀξιωθείς; ταῦτα δὲ ὁιεξῆλθον παρὰ Γρὴνορίου τοῦ
π εσ υτέ ου καὶ ανε νιοῦ αὐτοῦ πα αλα ών, ἐπιὁεῖξαι δὲ τοῖ ἕντυ ά-2 2 .

| 1' _ Έ” 2 1 ._ | 1 ~ |νουσι βουλομενος οποιος ὴν εκ παιὀος τὴι τε πιστει και τὴι συνεσει
καὶ τοῖς ὰρίστοις πλεονεκτὴμασι.

5 Ύ1πὰ ὁόξὴς τοίνυν είς δόξαν προκόπτειν ἐπειηιόμενος καὶ ἀναβάσεις ξ 6
ἐν τῆι καρδίαι ὰιατιθέμενος δέκα χρόνους πλὴρώσας ἐν αὐτῶι τῶι

| Ζ Ηοναστ ιωι ἐπιθυιίαν θεάοεστον εὶσὀειεται τὸ τὶν α ίαν πόλιντα ς λ λ?
_ \ ~ 1 Ι 5 | 9 1καταλαβειν και ὴσυχάσαι ἐν τὴι περι αὐτὴν ερὴμωι. εδει γαρ ὁιλ

αὐτοῦ ταύτὴν πολισθὴναι καὶ τὰς ἔπλ αὐτῆι τοῦ μεναλοφώνου Ἱἰσαίου
10 πλὴρωθὴναι προφὴτείας. καὶ προσελθὼν τῶι ἀρχιμανὀρίτὴι ἐόυ-

σώπει ὰπολυθὴναι μετ) | εὐχῆς. τῶι ὀὲ μὴ βουλὴθέντι θεία τις ὰπο- Ρ. Ξ
καλύπτεται ὀπτασία λέγουσα· ὰπόλυσον τὸν Σάβαν, ίνα μο ι λοιτρεὐ -

/ ς 1 ς σὴι ἐν τῆι ἐρὴμωι. τότε ὁ αρχιμανδρίτης τοῦτον προσκαλεσάμενος
ς/ › _

Μοεν μυστὴρίωι λένει° νὼ μέν, ώτέκνον, ῦπὸ θείας ὔπτοισίας ἐπιτραπεὶς
15 ὰπολὐω σε° σὺ δὲ μὴὁενὸς τὴς συνοὁίας νινώσκοντος ἄπιθι ”

εῖρὴνὴι καὶ κύριος ἔστω μετὰ σοῦ. καὶ οὕτως ὑπὸ τοῦθεοῦ
ὁὴνοὐμενος ἔρχεται εἰς Ἱεροσόλυμα ὀκτωκαιδέκατον ἔτος ἄνων
της ὴλικίας περὶ τὸ τέλος τὴς εὐσεβοῦς Μαρκιανοῦ βασιλείας καὶ τῆς
ἔν Ἰεροσολιύμοις ὶεραρχίας Ἰουβεναλίου. καὶ ὁεξιοῦται παρά τινι

Ψἔ

20 ἰίαππαὁόκὴι νέροντι ἐν τωι του ἐν ὰνίοις Πασσαρίωνος μοναστὴρίωι
τὸ τὴνικαῦτα κυβερνωμένωι ὑπὸ Ἱἶλπιὁίου τοῦ ὰρχιμανὁρίτου. ἐν ὥι

ι

Ἱ
λ

παραχειμάσας ὁ ὁοῦλος τοῦ θεοῦ Σάβας καὶ ὐπὸ τοῦ αιἐροντος προ-
τραπεὶς αὐτόθι κατατανὴναι οὐκ ὴνέσχετο, ὁμοίως δὲ ὐπὸ ἄλλων
εις διαφορους τοπους τανματων τε καὶ ὸιαρίων ἑλκόμενος, φιλήσυχοςτὴ 5 ν ν 7

Ιι
τι κ Φ ν ` -×ι 2 ·6 ων εκ παιὁοθεν και τωι θεῶι ὰνακείμενος, οὐὁενὶ παντελῶς συναπήχθὴι.

Ἐἰκούων δὲ παρὰ πάντων σχεδόν τὰ κατὰ τὸν θεῖον Εὐθὐμιον Ζ
ἐναθλοῦντα τὸ τὴνικαῦτα ἐν τὴι ἐξ ἀνατολῶν τῆς άαιίας πόλεως
έ ί ωι καὶ ωστΐ ος δίκιν ἔκλάμποντα καὶ τὰς τῶν θαυ άτων ὰ-τω

5 Ρε 83, Θ -_ Θ Ϊίεε 58, 12 _ 12 1§Χοὀ. 'ῖ, Ιθ _ 1? 18. 1.ιο1αοηε-
ηολιι· = 450 - 21 ννἰιττοι· 458/457, ναὶ. ὰἰο Νοτο Ζιινἰτ. Βιτοιτγττι. 11.49, 22

01-±ννν((})

1 καταξιωθεὶσ Ε παρὰ μὲν Εν 2 δὲ ἰε111ἱ: ννθτ 6 ξ ΟΪΛΪ
ι .-‹ -›ίἱ τιθεμενοσ ΟΟ [ τω αυτῶ Ο 8 αυτησ Ο Θ οιὐτῶ Ο 10 φωνάσ ννθ

12/18 ἐν τῆ ὲρήμω ίνα-λατρεύσὴ Ο 1θ ἔσται νἱἴθ Ι τοῦ ἰοΙτΙτ Ο

Ι

ι .

20 καππαδοκι Οβνίἔ | πασαρίωνοσ Ο 21 τῶ Ονθτ 22 παρὰ ννθτ
28 δὲ καὶ Ο 2ὅ_παιὁὸσ Ϊανννἔὶ· . | συνὰπὴχθὴ ννίἱ συνυπήχθὴ ΟΕ συνη-
πὴχθὴ ν 2θ Ζ Ο1ιν 2'ῖ τῆσωπόλεωσ ΐοΙιΙΙ; 1; 28 ἐκλάμ-
ποντοσ Ο

ιὶ υ.ςὴκ
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τϋΐἶῖλαἔ παλταλου ἐκπέμπωίτα %αὶ ᾶφαπτεθωϋεὶέ τὴν διάνοιαν ἐπεπό-
θὴσεν τδν αγιον θεάσασθοιι. ~] καὶ προσελθὼν τῶι μακαρίτὴι λίῖλπι-
διωι και τὴν επιθυμιαν αυτωι αναθέμενος μετ” εὐχῆς καί τινος ὐπο-
ὁεῃκνυρντος απελυθὴ. και ελθων εἰς τὸν ὐποδειχθέντα τόπον καὶ
τοῖἔ ελίεθσε πατθασι πθοσλίαθτεθἠσαἔ τῶν σαββάτωι θεωρὴσας τὸν
μέγαν Εὐθὐμιρν τὴν ἐκκλὴσίαν ἐρχόμενον παρεκάλει μετὰ ηα-- , .
κρνωιὴ τως? αντῦν σνναριθμιος γενέσθαι. δ δὲ μέγας Βὐθὐμιος
ενουθετει αυτον λέγων τέκνον, οὐ νομίζω δίκαιον ειναι νεώτερόν σε
όντα εἰς λαὐραν μένειν· οὔτε γὰρ τῆι λαύραι ὅνὴσιν φέρει τὸ νεώτεθωι
ἔχειν οὐτε νεωτερωί πρέπει έν μέσωι; είναι )ᾶναχωρὴ·τῷι›_ ἄπελϋε
τοινυν, τεκνονι Θίἐ ἶὴν κατω μονὴν|προς7τον αμβαν Θεόκτιστον καὶ
εζεις ποινυ ωοῖελὴθὴναι. ο δε μακαριος αατεκριθὴ Σάβας° γινώσκω,
τιμιε πατερ, οτι ο παντων προνοὴτὴς θεος σωθὴναί με βουλόμενος
ῶδὴγὴσέν με είς τὰς ὰγίας σου χεῖρας ἐλθεῖν ὡς ἄν μοι κελεὐὴις,
ποιῶ. τότε δ μέγας Εὐθὐμιος τῶι μακαρίτὴι αὐτὸν ὰπέστειλεν Θεο-
κτίστωι, δὴλώσας αὐτῶι ποιεῖσθαι αὐτοῦ φροντίδαὡς μέλλοντος τῆι
τοῦ Χριστοῦ χάριτι ἐν τὴι μοναχικὴι διαπρέιναι πολιτείαι. τοῦτο δὲ
οὐκ ασκόπωει ὡ€ ἔμοιγε δοκεῖ, δ μέγας πεποίὴκεν Εὐθὐμιος, ἀλλὰ
διορατικῶι ὅμματι μαλλον προβλέπων πάντων τῶν έν Παλαιστίνὴι |
ἀοαχωρὴτῶν ὰρχιμανδρίτὴν αὐτὸν μέλλειν ἕσεσθαι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ
τὴν μεγίστὴν τε καὶ περιφανεστάτὴν λαὐραν τὴν ῦπερέχουσαν πασῶν
-των έν ίἶαλαιστίνὴι λαυρῶν συνισταν μέλλοντα καὶ ἔσεσθαι αὐτὸν
αρχὴγέτὴν τε καὶ νομοθέτὴν πάντων τῶν καθ; έαυτοὺς ὰναχωρούντων,
ἐκ τοῦ καθ” ἑαυτὸν ὐποδείγματος νομοθεσίαν αὐτῶι δίδωσιν μὴ δέχε-
σθαι ἐν λαύραι ἀγένειοιῃ ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἄλλων λαυρῶν ὴγουμένοις
τὸν τοιοῦτον παραδιδόναι νόμον παλαιὸν ὅντα καὶ παρὰ τοῖς ὰρχαίοις
πατράσι κρατήσαντα· πρόδὴλον δὲ ὅτι παν τὸ ιότὴτι διαφέρον
αίδέσιμον.

Γεγονὼς δὲ ὑπὸ τὸν μακαρίτὴν Θεόκτιστον ὁ πατὴρ ὴμῶν Σάβας
ἐκδέδωκεν μὲν ἑαυτὸν ὅλον τῶι θεῶι· ἄπερ δὲ εῖχεν ἀπὸ τῶν ἰδίων

Ωο τοΝ Ω

27. 28 οἰτἰοτο νἰἰτ. ΒΜΡΙ1. ἰιιιι. Ρ. 478

οινναθν
1 καὶ ἰο1111› Ε | τῆ διανοῖα Ο 2 μακαρίω Εννἰίθι 4 ἐπιδειχ-

θέντα Ε 'ῖ συναρίθμιον Ε 8 είναι ίο111υ Ε 11 πρὸσ-
θεόκτιστον εἰσ-μονὴν Ε 14. ἐὰν 1. ἄν οδν ννιἴθ- | κελεὐσὴσ
Εἶἴίἔτ κελεύσεισ 1?? 1? θῦ Εν Ι μοναδικῆ ΟΕ Ι διαπρέπειν Ο
20 μέλλειν αὐτὸν Ε μέλλειν ν 21 τε ἰε11Ιϋ νἱἴθι 22 παλἔστήνὴ Ε
ὀ_τ;ιι·ο1τννοἔ, τιἰο11ἱ› κνοἰτει· ηοοἰετἰ; 28 ἀναχωρὴτῶν ννθ- 20 Η Ον, ἰο
1, ὀοι· Βατιὰ εἰτανὶε 1οοεο11ιιἰΜ:οι1 80 μὲν 1-ο111ϋ ΕΟ | ὅλον ἑαυτὸν νννοτ

Ρ. 228
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9 2 Εοιοειι ἀεε Βαἱσαε

αὐτοῦ, δέδωκεν εὶς τὰς τοῦ ὴγουμένου χεῖρας καὶ άποδὕεται πρὸς
τοὺς άγῶνας, κόπωι μὲν σωματικῶι διὴμερεὐων, ἄυπνος δὲ ἐν ταῖς
τοῦ θεοῦ δοξολογίαις διανυκτερεύων, τὴν ταπεινοφροσὐνὴν καὶ τὴν
ῦπακοὴν ρίζαν καὶ θεμέλιον τὴς ἑαυτοῦ πολιτείας ποιοὐμενος, έπιτὴ-

5 δειος ῶν ἐν τῶι κανόνι τῆς θείας λειτουργίας καὶ προθυμότατος, πρὸ
πάντων έν τῆι ἐκκλὴσίαι εἰσερχόμενος καὶ πάντων ὕστερον ἐξερχό-
μενος. πρὸς δὲ τοῖς φυχικοῖς ὰνδραγαθὴμασιν ὺπὴρχεν καὶ τῶι σώ-
ματι εὐμεγέθὴς καὶ γενναῖος, καὶ πάντων πρὸς έν φορτίον μαννουθίων
έν τὴι έρὴμωι κοπτόντων καὶ τῶι κοινοβίωι άποκομιζόντων αὐτὸς

10 τρία | φορτία καθ” ὴμέραν κόπτων ὰπεκόμιζεν. καὶ πρὸς τοὐ-
τοις τοῖς τοῦ κοινοβίου διακονὴταῖς προθὐμως ἐβοὴθει ὐδροφορῶν
καὶ ξύλα κομίζων καὶ τὰ ἄλλα πάντα διακονῶν. γέγονεν μέντοι καὶ
ἐπὶ ὶκανὸν χρόνον βουρδωνάριος, καὶ ἄλλας δὲ διαφόρους διακονίας
ἔγχειρισθεὶς άνεπιλὴπτως καὶ άκαταγνώστως διετέλεσεν, ὥστε θαυ-

15μάζειν τοὺς τοῦ κοινοβίου πατέρας τὴν τοσαὕτὴν έν νεαζοὕσὴι
ὴλικίαι άρετὴν τε καὶ έπιτὴδειότὴτα. ·

ῖλίν δέ τις ἀδελφὸς έν τῶι κοινοβίωι Ἄλεξανδρεὺς μὲν τῶι γένει,
ὐίωάννὴς δὲ τὴι κλὴσει, ὅστις ἐπὶ συχνὸν χρόνον ἐδυσώπει τὸν ἐν
άγίοις Θεόκτιστον ὰπολυθὴναι έπὶ ὐόλεξάνδρειαν πρὸς τὸ τὰ γονικὰ

20 αὐτοῦ πράγματα διαθεῖναι καλῶς, μαθὼν τετελευτὴκέναι τοὺς ἑαυτοῦ
γονεῖς. καὶ άπολυθεὶς παρεκάλει λαβεῖν μεθὐ έαυτοῦ τὸν άββαν Σάβαν
ὡς γνὴσιον καὶ πιστὸν καὶ κακοπαθὴσαι δυνάμενον. δ μὲν οῦν μακα-
ρίτὴς Θεόκτιστος ταῖς τοῦ Ἰωάννου παρακλὴσεσιν είξας ὰποστέλλει
μετ” αὐτοῦ τὸν άββαν Σάβαν είς ”Ζ1λεξάνδρειαν° αὐτῶν δὲ έν =%1λεξαν-

25 δρείαι γεγονότων καὶ περὶ τὴν τῶν Ἰωάννου γοιιιχῶγ πραγμάτων
ζὴτὴσιν ὰδολεσχοὕντων άνεγνωρίσθὴ ό μακαρίτὴς Σάβας Σοφίαι
τε τὴι μὴτρὶ καὶ ”ίωάννὴι τῶι πατρὶίίόνωνι μετονομασθέντι καὶ τοῦ τῶν
ὐίσαὕρων νουμέρου κρατοῦντι. καὶ προτραπεὶς ὺπ” αὐτῶν αὐτόθι.
μεῖναι καὶ στρατεὐεσθαι καὶ πρεσβὕτερον τοῦ νουμέρου γενέσθαι Ι

ΟΕν1λί((})

1 χεῖρασ τοῦ ὴγουμένου Ο 2 σωματικῶ μὲν κόπω ννθ
ὰ ὁ άγίασ καὶ θείασ Ο θ πάντωνὐ ἱ”οΙτ1ἰ› ννίἔι 8 καὶ Οννίἶτ: ὡσ Εν |

μανουθίων Οβἑ 11 διακονιταῖσ ν διακονισταῖσ Ε 12 πάντα διακο-
νῶν Ο: διακονοόμενοσ Ενννθ 18 βουρδωνάριοσ 17 βονρδουνἑαιοσ Ο
βορδονόριοσ Ενν /Ϊωρδουνόριοσ Οι | δὲ ΓΘΜΒ Εννλίθτ 1'? Θ ΟΕν
18 δα Ε 18/12 έν ὰγίοισ Ο: μακαρίτὴν Ενννθ 20 αὐτοῦ
ί”ο1τΗ› Ενἱί 2θ/21 γονεῖσ αὐτοῦ Ἱλνίὶ 22 οῦν Ἑοὶτἰἰι Ο 28 είξασ
ταῖσ-παρακλὴσεσιν ΏΨΘ 24 τὰν-¬σά/Ϊαν μετ” αὐτοῦ Ενιλίθι 28 τὴν
τῶν] τῶν τον 1 εε εεοιεεΖεεντε_ τι ετ τε τεωι 1. ι εε ιου-
μέρω ΕΟ 28 στρατεὐσασθαι ννθτ

Ρ. 2;
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ἀποπεμινάμενοε αῦταὴς ἔλεγωιζ ἐγὼ μὲν ἐστρατεὐθὴν τῶχ παμβαωχεϊ
θεωι και τὴν στρατεραν αυτου αθετὴσαι οὐ δὐναμαι, τοὺς δὲ ὰποστὴσαί
με ταυτὴς επιχειρουντας γονεις λεγἶμι οὐκ ανέχομαχ, ἐμμέ„ω Ψὰθ

. ἶὴι αυτου ομολογραι εως εσχατὴς/ αναπνΟῆΞ¦ τεχε¿ωι9ηνα¿ ἐχπίζαῃ,
5 ει: σεμνὴι τὴς ασκὴσεως πολιτειαι. ως ουν πολλὰ μηχαηκ7σάμε,ιΟ¿

ουκ ισχυσαν χαυνωσαι αυτου τον λογισμον καὶ κρατὴσαι παρ° ἑαυ.
τοῖς, εικοσι νομισματα παρεῖχον αὐτῶι εἰς άνάλωμα. ὅ δὲ οὐ ματε-
δέξατο, ὶδὼν δὲ αὐτοὺς σφόδρα λυπὴθέντας λαβὼν τρία νομίσματα

' ὶ ὶ θε οντεῦσαι ι” ὶ >ξ”λθεν εὐθέω άπὸ 521) ι Χμονα δια το ρ ι | αατουςΰε ὴ| Ρ 3 ς \ 3 ,εξα,ὁθε¿ας
10 αμα τωι συναποσταλεντααυτωι Ϊωαιὴιὴι και ελθων εις τὸ κοινόβιον

τα τριαμνομισματοἰ εις τας χειρας του Ξμεγαλου δεδωκε Θεοκτίστου
3 Αυτου δε εν αυτωι τωι κοινοβιωι ὴδὴ τον δεκατον διατελοῦντος
ενιαυτον συνεβὴ τελευτὴσαι τον τρισμακαριον Θεοκτιστον τρίτὴι
τοῦ Σεπτεμβριου μὴνος τὴς τετάρτὴς ὶνδικτιόνος, ὁ δὲ μέγας Ζζηρύ-

15 μιος ἐκεῖσε κατελθὼν καὶ τὸ νικὴφόρον κὴδεόσας σῶμα ίὶίάριν τινὰ
ὰξιοθαὐμαστον διάδοχον τὴς ὴγουμενίας κατέστὴσεν. ὅντινα ἐπὶ
δύο χρόνθνἐ Τιἶἐ μονῆς κρατὴσαντα καὶ θεαρέστως τελειωθέντα
πάλιν δ μέγας κατελθὼν Ζἶὐθὐμιος καὶ ἐν τὴι τοῦ μακαρίτου Θεοκτί-
στου σορῶι καταθέμενος Λογγίνωι τινὶ ἐναρέτωι | τὴν τοῦ κοινοβίου

20 ἐγχειρίζει προστασίαν. τότε δὴ ὁ πατὴρ ὴμῶν Σάβας τὸν τριακοστδν
τὴς ἑαυτοῦ ὴλικίας πλὴρώσας χρόνον καὶ πάντας τοὺς ἐν τῶι κοινο-
βίωι προβεβὴιὀόταε ὐπερακοντίσας τὴι τε νὴστείαι καὶ άγρυπνίαι
καὶ τὴι ταπεινοφροσόνὴι καὶ ὺπακοῆι παρεκάλεσεν τὸν ὰββαν Λογ-
γῖνον έπιτρέι/ιαι αὐτῶι ὴσυχάσαι ἐν σπὴλαίωι ὅντι έξωθεν τοῦ κοινο-

25 βίου είς τὸν κατὰ νότον κρὴμνόν. ὅστις άββας /1ογγῖνος θεωρῶν αὐτοῦ

16 ἔοτιααοτ νὶὺ. 1Δἶι1ε11γιτι. Ρ. 54, 13 ἀρχῆι τῆσ πέμπτὴς ίνδικτιόνοσ = 4613
21 τιαο11 νο11οτι‹1ε'οει1π 30. Εεὶοτ-›οεῇε.11ι· = 469.

ΟΕῖῖν1ῖ( Οι)

2 αὐτοῦ Ο: 1011111 Ενννθτ 3 έγχειροῦντασ Ο 4 αὐτοῦ ΟΕ:
ἑαυτοῦ Ο έμαυτοῦ ννν θ χαυνῶσαι-καὶ 1ἶο111ο Ε 1 αὐτοῦ τὸν λογισ-
μὸν Ο; αὐτὸν ννἱί θ/7 παρ” ἐαυτοῖσ] αὐτὸν Ε 1 κρατήσαι αὐτὸν παρ”
έαυτοῖσ καὶ χαυνὥσαι Ο 8 ὶδὼν δὲ Ο; αλ?? ἰδὼν Εννιίθι Θ μόνα
1`ο1τ1ε 1? | θεραπεῦσαι Εῖῖιδίθτ: μὴ λυπῆσαι Ο 11 τὰσ 1ἶο111υ Ο
12 Τ Εν, 111 Ο ὰοι· Βειοα ννοἔ¿×οεο11ιιἱ1:1›εΠ 13 μακαριον Ε τρισμακα-
ριστον Ο 14 ἰνδικτιῶνοσ ννθτ | μακάριοσ Ο, 18 μάρὴν 1λί(}

Α 18 ὴγεμονίασ Εννν 18 καὶ πάλιν Ο | ευθυμιοσ κατελθων Ε |
μακαρίου νῖίθτ 20 προχειριζει Ε 21 πλὴρωσασ ὴδὴ χρονον ινθτ
χρόνον ἢδὴ πλὴρώσασ Εν αγρυπνία καὶ άοργὴσία Εν\Π@
28 τῆι 1131111: Ε

1.0Ν)

Ϊ 10

Ρ. 232
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94 Εειοειτ ὰοε Βελσαε.

τὴν διαφέοουσαν ὰρετὴν τό τε εὐσταθὲς τοῦ ὴθους καὶ τὸ καθαρὸνΗ

τοῦ τρόπου καὶ τὸ ἐν ταῖς προσευχαῖς σπουδαῖόν τε καὶ σόντονον καὶ
ὰνενενέγκας τὰ κατ” αὐτὸν τῶι μεγάλωι Ζἶὐθυμίωι καὶ ἀκούσας ὅτι
μὴ ἐμποδίσὴις αὐτὸν τοῦ ἀγωνίσασθαι ὡς βούλεται, ἐπέτρεὴιεν αὐτῶι

5 τὰς πέντε τὴς έβδομάδος ὴμέρας ὴσυχάζειν ἐν τῶι ρὴθέντι σπὴλαίωι.
ό δὲ πατὴρ ὴμῶν Σάβας τὴν περιπόθὴτον δεξάμενος ἐπιτροπὴν
ἕμεινεν ἐπὶ πέντε χρόνους τοιαύτὴν έχων διαγωγὴν κατὰ τὴν ἑσπέραν
τὴν μετὰ τὴν κυριακὴν ἐξὴρχετο τοῦ κοινοβίου έχων θαλλοὺς βαίων,
τὴν χρείαν τῆς εβδομάδος, καὶ διέμενεν τὰς πέντε ὴμέρας μὴδενὸς

10 τὸ σύνολον μεταλαμβάνων καὶ τῶι σαββάτωι ἕωθεν ὴρχετο είς τὸ
κοινόβιον φέρων μεθὐ ἑαυτοῦ τῶν πέντε ὴμερῶν τὸ ἔργόχειρον
πεντὴκοντα μαλάκια πεπλὴρωμένα.

Ταύτὴν ἔχειν αὐτὸν τὴν πολιτείαν γνοὺς ὁ μέγας Ζἶὐθύμιος ἐλάμ-
βανεν αὐτὸν μεθὐ ἑαυτοῦ κατὰ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτὴν | τοῦ Ίαν-

15 νουαρίου μὴνὸς εἰς τὴν πανέρὴμον τοῦ (Ρουβά άμα Δομετιανῶι τῶι
μακαρίωι, πλὴροφορίαν έχων είς αὐτὸν καὶ παιδαριογέροντα αὐτὸν
ὀνομάζων, καὶ ὡς καλός παιδοτρίβὴς προεβίβαζεναὐτὀν καὶ ἐγύμναζεν
εἰς ὺφὴλοτέρας άρετάς. αὐτόθι γὰρ διετέλουν ἕως τὴς τῶν βαίων
έορτὴς πάσὴς άνθρωπίνὴς χωριζόμενοι συναναστροφὴς. έξὴλθεν

20 δέ ποτε ὁ μέγας Ζἶὐθύμιος έκ τοῦ ”Ρουβα τὴν ἕρὴμον διοδεῦσαι βουλό-
μενος τὴν έπέκεινα τὴς γεκριις θμλάσσὴς πρὸς μεσὴμβρίαν έπομένους
ἔχων Δομετιανὸν και Σαβαν. και ελθόντων αὐτῶν είς τόπους άνύδρους
καὶ χρονισάντων σφοδροῦ καύσωνος όντος διφὴσας λίαν ὁ μακάριος

ι ,. ι ι ι _ ι ε 1 ς . ~ .Σαβας= επερεν μὴκετι ισχυεον βαδισαι τὴς εν τωτ βαθει ἶων σπλῖχγχ-
25 νων, ως οιμαι, υγροτὴτος υπο του σφοδρου καυσωνος αναλωθεισὴς.

ὁ δὲ γέρων σπλαγχνισθεὶς καὶ διαχωρίσας ἑαυτὸν ὡσεὶ λίθου βολὴν
- ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον δεόμενος τοῦ θεοῦ καὶ λέγων° κύριε δ θεός,

δός ὕδωρ έν γῆι διφώσὴι τὴν τοῦ νεωτέρου δίφαν παραμυθούμενον.
καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν καλέσας αὐτὸν καὶ τρίτον τῶι σκαλιδίωι όρύξας

30 ἔδειξεν αὐτῶι ὕδωρ ζῶν καὶ πιὼν ὁ Σάβας ὴλθεν είς ἑαυτὸν καὶ ἐξ

ΟΕν1λί(θι)

1 τε εὐσταθὲσ Ο; εὐσταθέσ τε νννθ εὐσταθὲσ Ε 2 τε
1131111: Ο 1 εὕτονον Εννν 4 αὐτῶ νννξἑ | τοῦ Ο: 1ε1111:_ Εν1ὶν(}±
αγωνίσαοθαι αὐτὸν ιιν '? τοιαύτὴν Οιλί: τὴν αὐτὴν Ενθτ 18 ΪΑ
ΟΕν 14 τεσσαρισκαιδικάτὴν ΟΕ 18/1? όνομάζων αὐτὸν Ε
1? διεβίβαἔεν νἰίθ 12 συναναστροφὴσ χωριζόμενοι ν1ί(]'‹ | ὰναστροφῆσ Ο
20 ἐκ~όουβα ὀ-εὐθύμιοσ Ενννίἔ 22 τε καὶ ν 28 μακαρίτὴσ
Εννν 24 Σόβασ-βαδίσαι 1-ε1α1ἰ: 1?? | ἰσχὐσασ Ενθ 28 δὲ
11111111 νν 28 παραμυθούμενοσ ννθ 211 καὶ μετὰ-αὐτὸν 161111: ν
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ἐκείνου δύναμιν θείαν ἐδέξατο πρὸς τὸ ὐποφέρειν τὰ δυσχερὴ της
ἐν ἐρήμωι διαγωνἦει ὀλίγον δέ τινος χρόνου παριππεύσαντος ὁ μέγας
πατὴρ ὴμῶν Εὐθὐμιος ἐν εῖρὴνὴι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκοιμὴθὴ καὶ ὐπνωο-εμ
τοῦ κυρίου κατὰ μόνας ἐπὐ ἐλπίδι κατοικίσαντος αὐτὸν έτους πεντε-
καιδεκάτου τὴς ἐν:ίεροσολύμοις ἰεραρχίας °/1ναστασίΟΌ,

Τότε δὴ ο μακαριος Σάβας τοῦ τριακοστοῦ πέμπτου τνῖ ἑαυτοῦ
ὴλικίας χρόνου πλὴρωθέντος θεασάμενος τὴν τοῦ κοινοβίου δλαγωγὴν
ὰλλασσομένὴν ὅτε δὴ τῶν τὴς μονῆς πατέρων τελειωθέντων ἀνεχώ-
9,70-εν ἐπὶ τὴν ὰνατολικὴν ἔρὴμον τοῦ ἐν ὰγίοις Γερασίμου τὸ τὴντ.
καῦτα φωστἦοοε δίκὴν ἐκλάμποντος καὶ ἐν τῆι κατὰ τὸν Ίορδάνὴν
ἐρὴμωι τὰ τῆσ εὐσεβείας σπείροντος σπέρματα. τοῦ μέντοι πατρος
ὴμῶν Σάβα ἐν τὴι κατὰ τὸν Κουτιλαν καὶ τὸν (Ρουβαν διάγοντος
ἐθἠμωι καὶ τὸ Δαυιτικδν ἐκεῖνο λόγιον ἔργωι φάλλοντος τὰ Ζδοὺ
ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ὴὐλίσθὴν ἐν τὴι ἐρὴμωι καὶ τὴι τε
ὴσυχίαι καὶ άσιτίαι καὶ ταῖς άπαύστοις προσευχαῖς σχολάζοντος καὶ τὴν
ἑαυτοῦ διάνοιαν ἔσοπτρον ὰκὴλίδωτον θεοῦ καὶ τῶν θείων ἐργαζο-
μένου κατὰ τὰ γεγραμμένον σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ
ειἶμι θεός, ινθιονὴοας δ διάβολος πολλοὺς ἐπενόει κατ” αὐτοῦ πει-
ρασμους βουλόμενος αὐτὸν τὴς τοιαύτὴς ἀποστησαι διαγωγῆς. καὶ
ποτὲ μὲν ὰνακειμένου αὐτοῦ ἐπὶ τὴς φάμμου ἐν μεσονυκτίωι μετασχὴ-
ματισθεὶς εἰς ὅφεις καὶ σκορπίους ἐπειρατο ἐκφοβεῖν αὐτόν, δ δὲ
μικρὸν δειλιάσα€ ἔνόὴσεν τοῦ διαβόλου τὴν πονὴρίαν καὶ κατασφρα-
γισάμενος καὶ τὴν δειλίαν ὰποτιναξάμενος οὶνέστὴ θαρρῶν καὶ λέγων·
ὅταν καὶ ίσχύοὴιι; φοβὴσαί με, τότε ὴττὴθήσὴι, ὅτι μετ” ἐμοῦ κύριος
ὁ θεός ἐστιν ό δοὺς ὴμῖν τὴν κατὰ σοῦ δυναστείαν εὶπὼν ὶδοὺ δέ δωκα
ημιῖν ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὅφεων καὶ σκορπίων καὶ
ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. καὶ ταῦτα αὐτοῦ λέγον-

κυκ

8 Ρε 4, 2. 10 -- 4 12ιι1:11διιἩἱοε εὐατϋ εἱειι 20. τἴοιτι.-473 [νἰῖκ Βι1ο11γτη.
Ρ. 59, 23]; Αηαετααἰυε. 15. Βο,<¿ἰοι·υτιρε]ε.Ι1ι· = 81111 472-.Τι111 473 --
(1 ῃο.ο1ι νο11ετιε1ενετο 35. Εε1οοηε]α1ιι· = 474 - 18 1?ε±54, 8 -
18 8ε.Ρ 8α1 '7, 213 _ 1? Ρε 45, 11 - 26 Εο 10, 19 ”

οενννιθο

2 ἐρήμοισ 17 τὴ ἐρήμω Οι | παριππεύοντοσ Ε παριπποίσαντοσ νἱίθτ
4 κατοικἠσαντοσ 1λί(} κατωκὴσαντοσ ΟΕν 8 ΪΒ ΟΕν 1 αὐτοῦ ννθτ
7 πλὴρωθέντοσ 1'ο1τΙυ ν 11 κατασπείροντοσ δόγματα ιλίθτ 12 ἐν
ἰΘ111ἰ: Ε 18 τοῦ θῦ ν κ 18 ἐπενόὴσεν νἰίθτ 20 μὲν Ο: ίο1111; Ενννθτ
24. καὶ ίο111ε Εν 1 ἐκφοβῆσαι ιᾶἴθ | με 1”ο1111› 171/ 1 καὶ ὅτι Ο·
28 τοῦ πατεῖν ννθι - 2'? αὐτοῦ ί-01111: Ε | 2?/Ρ. θθ, 1 εῖπὡν Ε `·
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_. ει ντος αφανὴ παραυτίκα χενόνασι τὰ ἰοβόλα ὕήρία. αλλοτε πάλιν φαινεται
9 ·~ ~ ® ἕ τ | ἴ ἕαυτωι ὁ σατανας ἐν ομοιώματι λεοντος φοβερωτατου επερχομενου

Αν ›-4 / Γ Ἱκαὶ βλοσυρὸν ᾶπειλουντος. ὅ δὲ τὴν φοβερὰν του ὕὴριου ορμήν ὐεα-
σάμενος ἔλενεν° εἰ μὲν ἔλαβες ἐξουσίαν κατ” ἔμου, μὴ ἀναμείνὴις° εἰ δὲ

5 μή χε, τί μάτήν κοπιαις; ἐμὲ χὰρ του ΰεου ὐιποστῆσαι οὐ μὴ ὶσχὐσὴις.
αὐτὸς νὰρ ὐαρρεϊν παρεκελεὐσατό μοι λέχων ἐπὶ ἀσπίὁα καὶ” βα-
σιλίσκον ἐπιβήσὴι καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δρά-
κοντα. καὶ τοὐτων λεχὕιἐντων εὐὕἔως τὸ τοιοῦτον ΰὴρίον χένονεν
ἄφαντον. καὶ ἀπὸ τότε ὐπέταξεν αὐτῶι ὁ ΰεὸς παν ὶοβόλον τε καὶ

10 σαρκοβόρον ὐὴρίον καὶ τοῖς τοιοὐτοις ἐν ταῖς ἐρήμοις συναναστρεφό-
μενος οὐκ ὴὁικεῖτο.

.ἴίατὰ τοῦτον ὁὴ τὸν χρόνον συνὴντήΰὴ τέσσαρσιν Σαρακὴνοῖς
πεινῶοιν καὶ ἐκλειθτουσιν. καὶ τούτοις ουμπαΰήσας ἐπέτρεφεν κα-
ΰίσαι καὶ ἐκένωσεν τὸ ἑαυτοῦ μὴλωτάριον ἔμπροσὕεν αὐτῶν μὴὁὲν

15 ἕτε ον ἔ ον πλὶν ”ί ας ελα ίων καὶ κα ὁίας καλά ιων. καὶ οἱ
χ 07 0 | 3 |μὲν βάρβαροι φανόντες καὶ χορτασὕεντες περιερνασάμενοι εν ποιωι

ιο ~ / 3 | !' | Ξ/σπὴλαίωι του (Ρουβα μενει, ευπορὴσαντες μεΰ” ὴμερας ὴνενκαν
αὐτῶι ἄρτους καὶ τυρία καὶ φοίνικας· ὁ δὲ πατὴρ ὴμῶν Σάβας τὴν
τῶν βαρβάρων εὐννωμοσὐνὴν ὕαυμάσας καὶ κατανυνεὶς ἔλενεν μετὰ

20 δακρύων· οἴμοι ψυχή μου· πόσὴν ἔΰεντο οὐτοι οὶ βάρβαροι σπουδὴν
της μηδὲν οὐσὴς θεραπείας τὴν χάριν ἀιιταμείιχιασὕαι· τί ποιήσωμεν

_ |ήμεις οί ἐλεεινοὶ καὶ ἀννώμονες οὶ τοσουτων ὐείων χαρισμάτων καὶ
_0 | αν ~ ¦ὁωρεων καθ” ήμεραν του θεου απολαυοντες καὶ οὕτως ἐν αμελείαι

καὶ ραὐυμίαι τὸν ἑαυτῶν ἀναλίσκοντες βίον, μὴ σποωάζωιτες εϋ-
..ι .ο κι π ~ „„ ..25 α ιστειν τωι δω ισα ένωι ΰεωι ὅια τ ς ἔ ασία των ὕείων αὐτου. ν ε

ων Ἱ Ν 3 | | 3 ~ἐντολων και του αὁιαλειπτως π οσ ε ειν αυτωι κα πὸν ειλέων
(” | Ϊ 5? = Ϊ 3 | Θ χομολονουντων το ονομα αυτου; και επεμενεν ἐπὶ χρόνον τὴι

Β Ρε 90, 13 ἡ 28 Ηοιοι· 13, 15

ουνννιο)

1 παραυτίκα Ἑοὶπἰτ Ε | ΰήρίοι Ἑο]1Ι1› νννθτ 4 μὲν Ἑοὶπἰἰτ ]-.ιἶἴῖἄἶίἶτ |
,ἔλαβεσ κατ, ἐμοῦ ἐξουσίαν νννα Ι ἀναμένήσ νἰἶ αναμένεισ Ο ὅ οὐκ
ἰσχύοεισ Ο ίἱὲαρρεἰν Ἑοιτἰυ Ο 8/Θ ἄφαντον χένονεν Ο 10 τοῖς
Ἑο]1Ιἰ: Ο 12 ΪΓ Οἶαν | κατ) αὐτὸν Ϊανννθ | δὲ ν 18 πει-
νοῦσιν Ϊανθπ | καὶ ιἔκλείπουσιν ἙΘΠΗ: Ϊα 1ὅ ἔχων Ϊανίἕ | μελιο-
χρίων Ο, εο 'ἀιιτοὶπνοἔ 1θ καὶ περιερνασοἱμενοι Ε 1? μένει του
ρουβᾶ ν 18 ὁ δὲ Ϊανννθτ: καὶ ὁ Ο 1ἕ) ὕεασάμενοσ ννθἔ ν 20 οἴμμοι
Οἰιν οἶμοι οἴμοι Ο 21 ποιήσομεν νν 28 του ϋὐ οιπολαύοντεσ καὐ"
ήμέραν Ο 24/25 εὐχαριστοϊν Ο: εὐαρεστεῖν Ενννθ· 26/Ζίἱ ἐντολῶν
αὐτοῦ νἱἴθἕ ἔθ αὐτῶ προσφἐρειν νν 2? ἐπἐμεινεν Ψ

Ϊ Ι

13.9
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αὐτῆι κατανὐξει διήμερεὐων· καὶ διανυκτερεὐων ἐν τῆι προσευχήι
αὐτοῦ. ·

°Ξν αὐτῆι δὲ τῆι κατὰ τὸν ”Ρουβαν ἐρήμωι ἦλΰεν πρὸς αὐτὸν μονα-
ν = | Ν νχος τις αἕι0μ1”#7μΟνεΌΤΟ€ Ανιλος προσανορευομενος καὶ συνέμεωιεῳ

5 αὐτῶι° ὅστις καὶ τῶι τρισμακαρίωι ἀββαι Θεοδοσίωι ἐπὶ χρόνον
ἐν τὴι τοῦ Ϊίαὐὐσματος ἐκκλὴσίαι συνανεστράφὴ. αὐτῶν τοίνυν ἐκ
τῆι αὐτῆι διαχόντων ἐρήμωι ἐπέρριιναν κατ” | αὐτῶν Σαρακήνοὶ ΐὸιι
ἀριι9·μὸν ἔἔι τῶι ήὕει βάρβαροι, τῆι ννώμήι κακοποιοί. οὶτινες κακοή-
ὕείοιι φερόμενοι προέπεμψαν ἕνα ἐξ αὐτῶν εἰς τὸ πειρασαι τοὐς μα-

10 καρίους, ἴσως τοῦτο βουλευσάμενοι ὥστε ἐπελΰεῖν καὶ τοὺς ἀμφοτέ-
ΘΟ-υἔ αὶχμαλωτίσαι, εἰ τῶι ἐνὶ ἐναντιωβῶσιν. οἱ δὲ μακάριοι πατέρες
τὴν άνάνκὴν ἑωρακότες καὶ μὴδ” ὅλως εἰς δειλίαν καταπεσόντες,
ἀλλὰ τῶι τῆς ψυχῆς ὅμματι πρὸς βιεὸν οῖναδραμόντες προσὴὐχοντο
ἐκ-,-εῳως τής τῶν ἀλιτὴρίων ἐκείνων βαρβάρων ἐπιβουλης λυτρω-

Ιϋ ϋῇναι. καὶ παραχρὴμοωὴνοίχὐὴ νή καὶ κατέπιεν τὸν πειράζειν
αὐτοὺς ΰιέλοντα βάρβαρον· οί δὲ λοιποὶ τὸ φοβερὸν ῦαῦμα ἐωρακότες
καὶ δειλίαι συσχεΰἐντες ἔφυχον. καὶ ἀπὸ τότε ὐεῖον ἐδέξατο χάρισμα
ό πατὴρ ἦμὥν Σάβας πρὸς τὸ μὴ πτοεῖσὕαι ἐπιβουλὰς βαρβάρων.
τότε ὁὴ ἐν πρώτοις διὰ τῆς τοῦ μακαρίου ”.4νβ·ου συναναστροφης

20 ἐαιυωρίσὐὴ ὁ πατὴρ ήμῶν Σάβας τῶι μακαρίτὴι αββαι Θεοδοσίωι πρὸ
της συστάσεως της κατ” αὐτὸν εὐανεστάτής καὶ περιφανεστάτὴςμονῆς.

ΐετραετῆ δὲ χρόνον ἐν ἐκείναις ταῖς ἐρήμοις διατελέσαντι τῶι
ἀυίωι πατρὶ ὴμῶν Σάβμι καὶ περιερχομένωι τοὺς λοιποὺς ἐρὴμοτἐρους
τόπους, νενομενωι αυτῶι εἰς τὸν ὐψήλότατον βουνὀν ἔνΰα ποτὲ ὴ

25 χ,α%αρία Ζἶὐδοκία τῆς διδασκαλίας τοῦ μενάλου ἀπήλαυσεν Εὐβυιιιἶου,
Ζω) τῆι πρὸς ὕεὸν δεήσει [ διανυκτερεὐοντι ἐπιφαίνεται μορφή τις
ἀῃιελιικὴ ἐν ἐσὐὴτι ἀστραπτοὐσὴι δεικνὐουσα αὐτῶι κατὰ νότον

15 Νυττι 1ΰ, 32

οινννιθι
2 αὐτοῦ Ο: τοῦ ὕῦ Ισνννῶν 8 ΪΖΪ 01,17 | ταύτη νν ἰοϋἰτ Ο· | δὲ

ίθχιῃς Θ 8/4 τίσ μοναχὸσ 1. 6 ὅσ 1; 7 σαρρακινοὶ 1; 8 τὸ
εῖΰιει Ο τὸ ἦὕοσ Ενἶἄἴθ | τὴν ιχνώμὴν νῖἄἶίἔ Θ ἐξ Ἑο111ϋ ννίἔ
11 ἐπιβονλ-Θϋϋῶυὶν ννθ 12 εωρακότεσ τὴν ἀνάνκὴν Ε 18 τῶι
ΕΘΙἹΉ3 11 τὸ Ον ¦ ὅμμα ν | οῖναλαβόμτεσ Εν | ηὐχοντο Ο 14 ἐκεὶνων
ῖα111ἱ3 1) | ἐπιδρομῆσ Ο 1θ ὕἐλοντα Ο: ἐλΰόντα ννῖἴθ ἐπελὕόντα 1..
1? καὶ-συσχεΐλέντεσ 1131111: ννίἔ | δέει 1117 11) τότε δὴ ἐν πρώτοισ
εἰ;‹±11ῦ Ο τιαοιτ συναναστραρησ | ἄνϋουσ ν · 20 ἀββαι ίΪο11Η; ννθ
21 -τε καὶ 11171?? 22 ΖΕ” Ο1) Ρ. 98, Θ ν 21 νενομἑνου αὐτοῦ Ο
26 απέλαυσεν ννωτῖ Βθ νυκτερεύου-ῃς ν 27 δεικνὐουσά τε 1ηνν?(} |
κατὰ Οοτωὶοτ: κατα τὸν Ο τὸν κατά Ενῖἄἶθ Ι νότου 11

Έ. 11. Π. 40, 2: Ξοὶιινοττκ 7
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τοῦ αὐτοῦ βουνοῦ χειἶμαρρόν τινα ἀπὸ τοῦ Σιλωὰμ καταφερόμενον
καὶ λένουσα· εὶ ὅλως βοιύλήι τὴν ἔρήμον ταὐτὴν πολίσαι, στῆβιι καὶ
κατὰ ᾶνατολὰς τοῦ χειμάρρου ἐκείνου, οὐ ὁραις ἄντικρυς σπήλαιον
ἀνεπήρέαστον, ἄνελβε καὶ οἴκὴσον εἰς αὐτό, καὶ ὁ παρέχων τοῖς
κτήνεσιν τροφὴν αὐτῶν καὶ τοῖς νεοσσοῖς τῶν κοράκων
τοῖς ἐπικαλοὐμένοις αὐτὸν αὐτός σου προνοήσεται. καὶ ἕως
μὲν τούτου ή ὀπτασία· αὐτὸς δὲ εἰς ἑαυτὸν ἐλθὼν καὶ τὸν κατὰ νότον
ὐποδειχὐέντα ὐεασάμενος χείμαρρον καὶ περιχαρὴς νενονὼς κατηλ-
βεν τοῦ βουνοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὁδὴνούμενος εὐρεν τὸ σπήλαιον
καΰιὼς ἐλαλήὐή αὐτῶι ἐν τῆι ὀπτασίαι. καὶ ἀνελβὼν ὥικὴσεν εἰς
αυτο ᾶρχῆι τοῦ τεσσαρακοστοῦ τής ἑαυτοῦ ὴλικίας χρόνου, ἐν
ῶι χρονωι ὁ μὲν ἀρχιεπίσκοπος Ἰεροσολὐμων =Αναστάσιος τὸν ἐννεα-
καιδέκατον ἐν τήι πατριαρχίαι πληρώσας ἐνιαυτὸν ἐτελεὐτὴσεν ἐν
ἀρχήι τοῦ Ἱουλίου μὴνὸς λἄαρτὐριον διάδοχον καταλείι/ιας, Ζήνων δὲ
δ τῶν (Ρωμαίων αὐτοκράτωρ τὸν τὐραννον φονεὐσας Βασιλίσκον ἐπὶ
εἴκοσι μήνας τυραννήσαντα τὴν οῖκείαν ᾶπἐλαβεν βασιλείαν. τότε δὴ
ὁ πατὴρ ήμῶν Σάβας το εἰρήμένον οὶκήσας σπήλαιον διὰ τὴν τὴς
άναβάσεως δυσχέρειαν σχοινίον περὶ τὸ στόμιον κρεμάσας διὐ αὐτοῦ
δινήρχετο καὶ κατήρχετα εἶχεν δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἀπὸ σταδίων δεκα-
πέντε ἀπὸ λάκκου ”1ἶπταστόμου ἐπιλενομένου. 1 χρόνοι) ὸέ -Μιθρ-
διελὐόντος καὶ τεσσάρων Σαρακὴνῶν ἐπελὐιόντων τῶι τόπωι καὶ
εἰς τὸ σπήλαιον μὴ δυνὴβέντων ἀνιέναι ὐεωρήσας ὁ ὴνιασμένος
Σάβας άνωθεν καὶ τὸ σχοινίον χαλάσας ἐπέτρευιεν αὐτοῖς ανελ·ι9ιεῖν.

υ
05

κὲω
».

4 Ρε 146, 9 - 10 ΦΟ. 11ο1:›οηε]αΙ1ι· = 478. 111 αὶοεοτππ δαιιτ, Ατιἴειτιρς
διὐἰ, εϋατιο Αῃαεῦειιεἰυε, νἔΙ. νἰὺ. 1Γιιιἰ:11. Ρ. 02, 12. Βο11ννὶοι·ἰἔ1‹οϋ›ο11
τοαοἰτἰι, ἰπι Ποὺοτεοοἰοςἰ νοῃ Ρ. 95, ῦζἀἰο Ατιἔαῖαο εἰοτ Ατοἱ›ε]α11ι·ο; ασε
19. Ιἱοἰ” εο11οΠ Αηἰειῃἔ διιΙἱ 4'7'7 αἰο. Πἰοοι· Ζοτιοη ατια Βο.εὶ1ἰεΙεοε ναὶ. το
νἰτ. Πυἰὐπγπι. Ρ. 02, 12

Οβνννὶ Ο)

1 τοῦ-βουνοῦ ἙΘΙΠΒ ννίἔ | χειμάρρουν ννθ | τινα Ο: τὸν Ϊσνννθ
Ζ βοὐλει Ϊαννθτ | οὶκήσαι ννθτ | καὶ Ο: Γε1·ι1'ο 1οννν(} 8 οῦ Ο:
καὶ 11171?? καὶ ὅπερ Ο | ἄντικρυ Οννθτ 4 ὰνεπερέαστον ΟΕΟΓ [
ἐν αὐτῶ [αὐτό Θ] ΕΟ ὅ τὴν τροφὴν Ο θ σοι Ο | προνοή-
σειται 11 | καὶ 1”ο111ὶι 11ννν 8 χείμαρρον ὕεασάμενοσ ν | νενό-
μενοσ νννοο" χενάμενοσ 1ινν(} Θ καὶ-κὅδήνούμενοσ Ἑο111ἰτ Ϊσ |
ὴῦρεν Ο 10 πρὸσ αὐτὸν νννθτ 11 ἠλικίασ αὐτοῦ ννθ 12 μὲν
Ἑοἰπἱσιι Ενννθ 18 ἰεραρχία Εν Ι ἐνιαυτδν 1ἦἴνν(}: χρόνον Ο
ίὅθ ἑπταστόμου ἐπιλενομένου Ο: λενομένου [καλουμένου Εν] ἑπταστόμου
ὶβνννίἔ 22 ἀνιέναι μὴ δυνήΰέντων Ενἶἄἶθ

-Ύ σ
-ι
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ἴτινες βά βα οι ὰνελὐόντε · ' ὁ` ° τ ° λ > ×Οι 5 Ρ 79 ~ | 9 Ικαἐ μή εν αυτωι ευρὴκοτες εΰαυμασαυ
την αυτου ανἶτήμρσζυνήυ και αθετὴυ χαὶ αῳαχωθήσαψτεἔ ἦθχ0¶,τ0

1 ε -= ν 3
ὁη λλωεἕωλ' πθοἔ αϋτολ' (ὶλεθωὶτεἕ άθτΟὉ§ ἔἢῦθὺς καὶ τυρία καὶ φοίνικας

ι οι : ν ___ -καὶ εἰ τι ετερον ενεπιπτεν αὐτοις.
Ἰἶποίὴσεν δὲ|ἐν τῶι χειμάρρωι τούτωι μόνος ἔτη πέπε %α,9_±

= × ε ε · ~ Ν Ν 1 ..εαυτον |εν ήσυχιαι ομιλων τωι ὐεωι και τὸ τὴς διανοίαἐ- ὀπτ,%ὸ.„
> 2εκκαὐναιρων προς το ανακεκαλυμμένωι προσώπωι τὴν

^ » | κιδοξ αν κυριου κατοπτρίζεσὕαι ήττὴὐνέντων ήδὴ τωι π0„ηθω„
ν - 5 ι __ __πνευμριτων ταιι; τε απανστοις προσευχαις καὶ τὴι προς ῦεὸν ἐ)ι)ιύΉ7τ,-

1 _' ρω ~και Θϋτωἐ λοιπον τωι τεσσαρακοστωι πέμπτωι τὴς ἑαυτοῦ ήλικίας
χρόνωι ψυχῶν προστασίαν παρὰ βεοῦ πιστεύεται προτραπεὶς ὑπὸ
τοῦ ῦείου λόνου μὴ τοῖς ήττὴμἐνοις ἐχβροῖς μάτὴν προσασχο-

_, › › : ι κ- __ , Ν
λεισΰαι, αλλ απο τὴς πολεμικής ἐξεως μετασκευάσαι τὰς της ψυχῆς

_ - κ κι .. κιδυνάμεις επι το νεωρνειν τους ὐλο ανουντας τοις τσ ς κακία λο ισ ΟΖ
› › 5 # ~ ~ ± ν κ ν ς 7 Ιω 9
Εἰῖἶ 6ΟφΕλὅΙ.αι| ῖω'Ρ ΐἶ-Ολλ.ω°Ν, 83; τω¿ λεήχεῃι τοαι\πθΟροα7·ῃ]η›· σιυήχχό-Ι/,ατε

'“' ¦|τας μαχαὶοαέ Όμων εις αροτρα και τας ζιβὐνας εἰς
ι \ |δρέπανα. και ἢρξατο πάντας δἑχεσὐαι τοὺς ἐρχομένους προς

αὐτόν. Ι πλειστοι τοινυν τῶν διεσπαρμένων ἀναχωρὴτῶν καὶ τῶν
τω | / ,_ ~

βοσκων ἔλὐοντες σϋιὶαιὶενον αὐτωι, ἐν οἶς ήσαν ὅ τε ἐν οῖνίοις Ἰωάννὴς
-μ | | Ώ| Εό τής Νϋαἐ λα'υθα9 νστερον ὴνὴσάμενος καὶ ό μακαριἴτὴς 'ίάκωβος

κι ο 2 κ. ,_.
ὁ τὴν ἐν τωι [ορδανὴι των πυρνίων λαύραν μετὰ ταυτα σνστὴσάμενος
καὶ ὁ ἐν μοναχικοῖς κατορὕώμασιν αὶδέσιμος Σευὴριανὸς ὁ τὴν περὶ

π κ _Ζίαπαρβαριχα μονὴν μετὰ χρόνον οὶκοδομήσας καὶ ὁ μόνας Φιρμινος
/ _'

ό ἐπὶ τὰ μερη ιῖίαχμας λαὐραν συστὴσάμενος, πρὸς τούτοις καὶ Ἰουλι-
ανὸς ό ἐπίκλὴν Ϊἶυρτὸς ὁ τὴν ἐν τῶι Ίορδάνήι τοῦ Νεελκεραβα

| ο › - τποοσανορευομενὴν λαὐραν περιποιὴσάμενος καὶ έτεροι σὐν αυτοις ων
β 7 | ,_ Γ )ὀνοματα εν βιβλωι ζωής. καὶ εκάστωι τοὐτων ερχομένωιΗ ρω

8 11 001· 3, 18 _ 10 45. Εο1σοι1εῇα111· = 483 _ 10 Ιοε 2, 4 --
1 4, 8Κο `ῖ

κι
ὶἔ.

ΟΕῖἴ1λ7((})

1 αὐτῶι ἙΘΒΙΒ Ο ἐν αὐτῶι ννοοπ 5 Ϊἔ ΟΕ17 10/11 τῆσ-χρόνω
ΟΕν: ἔτει-ήλικίασ ιὶνθ 11 παρὰ] ἐκ 17 13 τῆσ ιρυχῆσ] ψυχικασ Ε
1ἴ› έν-προφήτην ΟΕν: ἐπὶ λένειν τὸν προφήτήν Οι κατὰ τὸν λένοντα προ-
φήτήν νν; ἐν τῶι-λένειν ἔτοἰίυ αιιἰ' 11 προτραπεὶς Ζι11°ἰὶο1: 18 ζιβὐνασ
ὑμῶν Ε 18 τῶν2 ίο11ΙΒ Εν 18 ἐλὕόντων ν 21 αιιί συστὴσιἱμε-
νοσ ἰο1Β1: 28/24 καὶ ό μένασ-συστήσάμενοσ Ειῖννίἔ 22 μοναδικοῖσ Ο
25 τὴν ἙΘΙΠΒ Ε τὴν τοῦ Ο | μεὲλ κὲ [καὶ Ε] ραβὰ Εν 2ίἱ τοῦτοισ Ε
2? ἑκάστου Ο | ἐρχομένων Ο ἐρχόμενον Ε ' 1

7*

1 Ι

Ι: 10

Ρ. 240
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πρὸς αὐτὸν \παρεῖχεν ἐπιτήδειον τόπον ἔχονταημικρὸν κελλίον| καὶ
31 ~ Ψ' ~ ~σπήλαιον και εφθασεν τηι του θεου χαριτι η αυτου συνοδια μεχρις

|

ἑβδομήκοντα ὀνομάτων, πάντων θεοπνεὐστων, πάντων Χριστοφο-
ρων, οὐς ἐάν τις καλέσειεν χορὀν ὰγγέλων δῆμον ἀθλητῶν πόλιν

~ | | | Ἱεὐσεβων ἑβδομηκοντα ᾶποστόλων νεον χορον, ου διαμαρτησει
τοῦ πρέποντος. καὶ ἦν ὴγοὐμενος αὐτῶν καὶ ὁδηγὸς καὶ ποιμήν.

συ αν ~ -# ~ 2 ~ ουκαὶ κτίζει ἐν πρώτοις ἐν τωι βουνωι τωι ἐν τηι βορινηι αρχηι του
αν /

χειμάρρου μετὰ τὴν κάμηιιν πὐργον, δράξασθαι του τόπου βουλομενος
β ~ σ-× 1ὰπαραληπτου όντος. ἐκειθεν τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο συνισταν τὴν

ων ~ Αν 1λαὐραν τὴι του ὁδηγουντος αὐτὸν Ι ὰγίου πνεύματος χάριτι και
| ~ ο-0 2 3συνεργειαι. ἐν δὲ τωι μέσωι του χειμάρρου μικρὸν ευκτηριον ωικο-

δόμησεν, ἐν ῶι θυσιαστήριον ἔπηξεν ήγιασμένον, καὶ ὅτε τινὰ ξένονι ι
παραβάλλοντα ἐδέχετο χειροτονίαν ἔχοντα πρεσβυτερου, ἐποιει

1 ._ _' |αὐτον ἐκτελειν ἐν τωι εὐκτηρίωι τὴν ὰναφοράν. οὐ γὰρ κατεδεχετο
αὐτὸς χειροτονίαν λαβεῖν° εὶχεν γὰρ πραότητα πολλὴν καὶ ταπεινο-
φροσὐνην ἀληθινήν, μιμοὐμενος ἐν τοὐτωι Χριστόν τὸν άληθινὸν

ων |θεὸν τὸν ἑαυτὸν παρασχόντα τοις βουλομένοις εἰς μίμησιν φησαντα
μάθετε ὰπὐ ἐμοῦ ὅτι πραός εὶμι καὶ ταπεινὸς τῆι καρ-

Ϊ -# / | Ἰ |διαι. πρὸς τουτο τὸ ὐποδειγμα βλεπων εταπείνου ἑαυτὸν παντων
τῶν ὐπὐ αὐτὸν ἐλάχιστον καὶ ὐπηρέτην ἑαυτὸν καθιστῶν. ἕνα δὲ
ἕκαστον αὐτῶν ὡς πάντων ἐν-πείραι γεγονὼς ἐδίδασκεν καὶ ἐνουθέτει
στῆναι γενναίως πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου καὶ μηδὐ ὅλως
ἐνδοῦναι λὐπηι τινὶ καταπίπτειν ἐκ τῆς ποικίλης τῶν δαιμόνων
πονηρίας. δεῖ γάρ, ἕλεγεν, τὸν κεκαθαρμἐνον καὶ ἑαυτὸν τῶι θεῶι

18 Μι 11, νο _- 22 αμκ ο, 11

ΟΕν1?ν((Ξ'‹); 10 άγίου-14 ἀναφοράν. 1? μίμησιν-10 ἐταπείνου ειυί
Ζννεἰ Βὶϋλπεοτο οἰτιοι· Ἑ1ιιοἰε.Ι1ιε.τιἀεοΙ1τ. αιιΐ άστο Βὶηειἰ, ττιἰἰ:ἔυ1:οὶΙτ νου
Μτε. Εοκνἰε 111 οἱοτι Βτυἀἰε. Βἰτιαἰτἰοο. 1 ΑΡΡ. Ρ. 118. 110, νρςὶ. 1§11ι·11ειι·‹:1,
'1'οΧϋο 11. Πιπνοτε. 50, 1 Ρ. '79

2 χῦ ννθἴ | καὶ Ο | μέχρι Ε 8 πάντων-πάντων 1151111; Ο |
θεοπνεύστων Εν: θεοφόρων ννθ· 4 οὐσ] ῶσ Ε | χορῶ Ε | αθλη-
τῶν ΟΕν: μαρτύρων ννθ Ι πόλιν] πάλην Ο ' 6 ἕτερον νέον Ϊσνννθ
8 διἔοντοσ Ε ? τῶιλ ἰο111υ Ο | βορρινῆ Ο ὀρινἦ Ε 8 τοῦ τόπον
βουλευσάμενοσ ν βουλευσάμενοσ τοῦ τόπου Ε Ο ἐκεῖθεν 251111: ννθτ |
τὴν ἀρχὴν Ο ἀρχὴν Εννν ἀρχὴν οὐν ννοοτῖ ἀρχὴν δὲ Ο 10 χάριτι καὶ
ΐο1π1Β Βἰτι. 12 θυσιαστήριον ἔπηἔεν ίο111τ 8ἰι1. 14 τὴν άγίαν ννθτ
1? θν ἡμῶν ιλὶθ 1?/18 φἠσαντα μάθετε ΟΕν δἱιι. : μάθετε γὰρ φησὶν ννθν
18 πραὐσ Βἰιι. 18 τοῦτο τὸ] ὅπερ Βὶτι. βλέπων καὶ ὁ ὴγιασμένοσ
πατὴρ ἡμῶν σάβασ Βἱτι. λ 28 ῆ ἰη τῆ αουτ. Ο | τινὶ] ὅντινι Ο
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καθιερώσαντα τῆι ἐλπίδι τῶν μελλόντων όιγαθῶν περιπεφράχθαι_
αυάνδρου γὰρ ψυχής ἐστιν ἴδιον τὸ ὐποπῶττειν τοῖς λυπηροῖς. τούτοις
καὶ τοῖς τοιούτοις ἕργοις καὶ λόγοις τὰς ψυχὰς αὐτῶι ἔτθεφε %α¿
ὰρδεύων οὐ διελίμπανεν καὶ πτερὰ αὐτοῖς ἐδίδου καὶ πέτασθαι αὐτοὐς
ἐδίδασκεν καὶ τὸν οὐρανδν ὐπερβαίνειν παρεσκεύαζεν. | 1-,_ 242

Αὐτῶν δὲ στενουμένων διὰ τὴν τοῦ ύδατος χρείαν ηῦχετο ἐν μιαι Ϊἶ 17
νυκτὶ λέγων· κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, εἴ ἐστιν σὸν θέλημα”οΖκισι9ιῆναι
τὸν τόπον τοῦτον εἰς δόξαν τοῦ άγίου σου ὀνόματος, καταξίωσον
προνοήσασθαι ἡμῖν ὅλίγην τινὰ ὅδατος παραμυθίαν. ταῦτα αὐτοῦ
ἐν τῶι μικρῶι εὐκτηρίωι εὐχομἐνου ὴκούσθη κτύπος ὀνάγρου άπο-
τελούμενος κάτω ἐν τῶι χειμάρρωι καὶ παρακύψας πληροσελήνου
ὅντος θεωρεῖ τὸν ὅναγρον τοῖς ἑαυτοῦ ποσὶν ὅρύσσοντα τὴν γην ἐπὶ
πολύ. καὶ μετὰ τὸ ὅρύξαι ὶκανὸν ὅρυγμα κατενόει αὐτὸν ἄνωθεν
ιταραθέντα τῶι ὀρύγματι τὸ στόμα καὶ πίνοντα. καὶ λογισάμενος ὅτι
μᾶλλον δ θεὸς ἐπισκεψάμενος ὕδωρ τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἐξήγαγεν,
κατέβη εὐθέως καὶ τὸν τόπον ὀρύξας εῦρεν ύδωρ ζῶν, καὶ ῖδοὐ μέχρι
τοῦ νῦν ἔστι τὸ ύδωρ κατὰ τὸ μέσον της λαύρας πολλὴν παραμυθίαν
τοῖς πατράσι παρέχον. καὶ ούτε ἐν χειμῶνι περισσεύει ούτε ἐν θέρει
ὑπὸ πάντων σχεδὸν ὰντλούμενον διαλείπει.

°£ν ἄλληι δὲ νυκτὶ ὁ μακάριος Σάβας ἐξῆλθεν τοῦ σπηλαίου αὐτοῦἶἶ18(1°7)
καὶ διεκίνει Θἶε τὸν χείμαρρον μόνος στιχολογῶννιαλμοὐς Δαυιτικούς,
μαὶ ὁραι ἄφνω ἐν τῶι δυτικῶι τοῦ χειμάρρου κρημνῶι, ἔνθα νῦν
κατάκειται τὸ τίμιον αὐτοῦ λείιμανον ἀνὰ μέσον τῶν νυνὶ ὅντων δύο
ἐκκλησιῶν, στῦλον πυρὸς ἐπεστηριγμένον ἐν τή ι γῆι, οὐ ή κεφαλὴ
αφικνεῖτο εῖς τὸν οὐρανόν. | ὅ .δὲ θεασάμενος τὸ φοβερὸν τοῦτο Ρ. 243
ϋέαμα καὶ ἔμφοβος ἐν ταυτῶι καὶ περιχαρὴς γεγονὼς ἐλογίζετο τὰ τὴι
γραφῆι εἶρημένα περὶ τῆς τῶι πατριάρχηι Ἰακὡβ φανείσης κλίμακος
λέγων ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οῦτος· οὐκ ἐστιν τοῦτο ἀλλ” ὴ
Οῇεςος θεοῦ. καὶ διακαρτερήσας τῆι προσευχὴι ἐν τῶι τόπωι
ἕως τοῦ διαφαύματος άνέβη μετὰ φόβου καὶ χαρας μεγάλης

24. 28 θεο 28, 12. 1'7 ”

οτσνννιθο
ε ιειεν εειτιι ο ι ειειειμπειεν ο1.να ιι ιῖον ο ἡμιν εεωι ο |

ύδάτων ν 11 εῖσ τὸν χείμαρρον Ενννθἴ 12 τὸν Ἑο111Β ννίἔ 18 κατανοεῖν
14 τω δρύγματι παραθέντα ν 1ὅ ἐξήνεγκεν νν(} 17 τὸ2,
{Θ111ν Ε 18 οὕτεε Οννθτ: οὐδὲ Εν 18 σχεδον 11311113 ννθ
20 ΟΕν | δὲ ἰο11Η:'ΕνννΟὶ | μακαρίτησ ννθ | αὐτοῦ ίο1π1τ Ο
28 κεῖται Ο 25 ὰφίκνυτο Ε άφείκνοιτο ν 28 θαυμα Ο Ι ἐν
τῇ Ο 2? “ἰακὼβ 1131111: Ο 28 οὐτοσ Οννθω έκεῖνοσ καὶ Εν
28 καρτερήσασ ννθι 8θ ὰνἐστη Ο

41-_ι`...ω
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ἰδεῖν τὸν τόπον ένθα ὁ στῦλος τοῦ πυρὸς ε ιη, καὶ εῦρεν σπήλαιον
μέγα τε καὶ θαυμαστόν ἐκκλησίας θεοῦ ἐκτυπωμα ἐχον. κατὰ γὰρ
τὸ ὰνατολικὸν μέρος κόγχη ἐστὶν θεόκτιστος καὶ -κατὰ τὸ βόρειον
μέρος οἶκον εὐρεν μέγαν διακονικοῦ τάξιν ἐπέχοντα· ἐκ δὲ τοῦ νότου

5 τὴν εἴσοδον πλατεῖαν καὶ τὴν φωταγωγίαν ἱκανῶς εὶσδεχομένην
ἐκ τής ὴλιακής άκτῖνος. τοῦτο τὸ άντρον θείαι συνεργείαι κοσμήσας
ἐκεῖσε τὸν κανόνα ἐπέτρεφεν γίνεσθαι κατὰ σάββατον καὶ κυριακήν.
καὶ ούτως κατὰ μικρὸν τῆι τοῦ θεοῦ συνεργείαι ἑπληθύνθη ή συνοδία
καὶ ἔφθασον μέχ ις ἑκατὸν πεντ λκοντα πατέ ων τὸν ἀριθμόν. τῆς

10 οὐν συνοδίας πληδυνομένης καὶ δίδιφόρων κελλἶων ἔνθεν καὶ ἕνθεν τοῦ
χειμάρρου κτιζομένων λοιπὸν καὶ κτήνη ἐκτήσατο πρός τε σύστασιν
τὴς λαύρας καὶ ὐπηρεσίαν τῶν κατοικούντων ἐν αὐτὴι. πρόνοιαν
γὰρ αὐτῶν ἐποιεῖτο πρὸς- τὸ ἔχειν αὐτοὺς ἔνδον τὰς αναγκαίας χρείας,
ίνα μὴ τούτου ἕνεκεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἀναγκάζωνται ἐξιέναι οἱ ου-

15 λόμενοι άναχωρεῖν τῶν ἔξω θορύβων. αὐτοὶ ἑκουσίως ὐπλ αυτου
ποιμαινόμενοι καὶ δδηγούμενοι ἐκαρποφόρουν ἀξίως τὴς κλήσεως
καὶ πρὸ τῆς ἐλπιζομένης ὰφθαρσίας τὸ σῶμα πνευματικὸν ὰπετέλουν.
τὸ μέντοι εἰρημένον άντρον, τουτέστιν τὴν θεόκτιστον ἐκκλησίαν
ἐγκαινίσαι ὐπερέθετο διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι χειροτονηθήναι πρεσβύ-

20 τερον ὴ ὅλως κληρικὸν προβαλέσθαι. ἔλεγεν γὰρ ὅτι της φιλαρχίας
1 ἀρχὴ καὶ ρίζα ἐστὶν [τῶν λογισμῶν] ή τοῦ κληρωθῆναι ἐπιθυμία. ἔστιν

δὲ ὐπεράνω τής θεοκτίστου ἐκκλησίας πέτρα ὰκρότομος καὶ ύιμηλο-
τάτη λίαν· ἐφ” ἦι ὥικοδόμησεν ἑαυτῶι ὁ πατὴρ ὴμῶν Σάβας πύργον,
[καὶ] άνάβασιν κρυπτὴν ένδον τοῦ ἀγίου δέντρου ὡς ἐπὶ κοχλίου

25 εύρὼν ἀπὸ τοῦ διακονικοῦ ἐπὶ τὸν πύργον, καὶ εἰς αὐτὸν ἔμενεν χάριν
τοῦ κανόνος καὶ τής λοιπῆς διοικήσεως. πολλαχοῦ μὲν οῦν τὴς περὶ
αὐτοῦ φήμης διαθεούσης πλεῖστοι ὴρχοντο πρὸς αὐτὸν πολλὰ

σὲ'οι ακ

εω
ΦΕ

οτσνννι αγ

1 ἰδεῖν τὸν τόπον Ο: 1151111: Ενννθΐ- 1. 4 ηῦρεν Ο 2 μέγαν Ονν |
θαυμάσιον Ενννθἴ Ι έχοντα Ο | γὰρ Ἑοὶτὶτ ν 8 βορρινὸν Ο 4 ἐν-·
τῶ νότω Ο 8 εὶσδεχόμενον Ο 1] καὶ λοιπὸν καὶ Ε | τε 1”ο11Η: Ο
18 αὐτῶν Ἑο}τ1ί: Ενν | ἐνδον Ονν± ἔνδοθεν Ο ὰνενδεῶσ Εν 14 ίνα
Ενννίἑ: καὶ Ο 18 μὲν ούν Ο | τὴν ίο111ῖ: νν 15) ύπερέθετο
ἐγκαινίσαι Ο | χειροτονῆσαι ννθὶ 2θ ὅτι Ἑοὶπἰυ Ο 2θ/21 τῆσ-
λογισμῶν Ο, τῶν λογισμῶν νοιτ πιἰι· ρσεΙ›ι·ἱο11ετι: ἀρχὴ καὶ ρίζα ἐστὶν τῶν
τῆσ φιλαρχίασ λογισμῶν Ενννίἔ 22 καὶ ;Γο11]ἰ; Ο 28 λίαν ίοἰτἰϋ Ο |
ό-σάβασ ἑαυτῶ ννθ 24 καὶ νοσ τοἰτ ρςοεἱπάοὶτοτι Ι τοῦ ὰγίου ἄντρου
Οννθω τῆσ θεοκτίστου ἐκκλησίασ Εν 25 γὰρ ηε.ο11 εύρὼν ίἑιοοτρεεοὶττἰοὶσειι
ννω" | πὐρνον Οννθὶ: ιτειοὶτ πύργον αττι Βαιαεὶ ὶτἰιττιιἕοἰϋρςτ διάβασιν νν
πύργον τὴν ὰνάβασιν Εν [ καὶ ἙΘΙΠΒ ννθι

ι
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προσφέροντες αὐτῶι, μάλιστα ὁρῶντες τήν τε άγγελικὴν ὰὺ-του ποχπείω,
καὶ τὴν ἄνλον ὁνανωνήν' ὁ δὲ ιιαναοίτιις τὰ πλειστα των προσφερο.
μένων είς Ρὶκοδομὰς μᾶλλον καὶ εῖς~ σύστασιν τοῦ τόπου ὰνήλισκεν.
μαι οπερ εύαρεστον ενομιςεν ειναι τωι θεῶι, τοῦτο ἐποίει καὶ οὐδεὶς

5 τῶν υπ αυτον (ετολμοι εν9 τινι εναντιωθῆναι αὐτῶι, /ὶάαρτυρίου τὸ
τηνικαυτα την ιεραρχιαν εγκεχειρρσμένουκκαὶ από τῶν χρόνων του
μεγαλρυ άἶρθυμιου γινωσκοντος αν-ἰῖῃι χω Ρφορθα α7,απῶ„τ0ς_ |

Του δε εν αγιοις ιιάαρτυριου τον ογδοον εν τηι πατριαρχίαι διατε.
λοῦντος ενιαυτον προς τον θεδν ἐκδημήσαντος μηνὶ ”ι4πριλίωι τρισκαι-

10 δεκάτηι τὴς ἐνάτης ὶνδικτιόνος καὶ Σαλουστίου τὴν ὶεραρχίαν ὁχα-
ηεξαμένου τῶι τεσσαρακοστῶι ὀγδόωι τὴς τοῦ πατρὸς ἠμῶν Σά/να
ὴλικίας χρόνωι ὰνεφύησαν τινὲς ἐν τῆι αὐτοῦ λαύραι σαρκικοὶ τῶι
φρονήματι καὶ κατὰ τὴν γραφὴν πνεῦμα μὴ ἔχοντες- Οϊτωες
ἐπὶ χρόνον ὶκανὸν συσκευὴν ποιησάμενοι ἕθλιβον αὐτὸν παντοίως.

15 ὲνὁέχεται γὰρ καὶ τὸν Ἰούδαν ἐν τοῖς άποστόλοις ἐασθαι καὶ μετὰ
”Ελισσαίου τὸν Γιεζει έως καιροῦ καὶ τὸν ὐίἰσαῦ ἐκ τοῦ Ἰσαὰκ
γεννηθὴναι καὶ διδελφὸν εἶναι τοῦ ”%1βελ τὸν Κάιν. οῦτοι τοίνυν περὶ
ὥν δ λόγος, ὅμονοήσαντες ὰνέρχονται ἐν τὴι ὰγίαι πόλει καὶ τῶι
αρχιεπισκόπωι προσέρχονται Σαλουστίωι λαβεῖν παρακαλοῦντες

20 ἠιγούμενον. δ δὲ ἀρχιεπίσκοπος λέγει πρὸς αὐτούς· ποίου τόπου
ἐστέ; οὶ δὲ εἶπον° εἰς χείιιαρρόν τινα τῆς ἐρήμου οὶκοῦμεν. καί
φησιν ὁ αρχιεπίσκοπος· εἰς πρῖσν χείααρρον; ο|ὶ δὲ στενούμενοι
;_ἐ·γουσιν°|εις τον παρα στισιν του αββα Σαβα καλουμενον. και λεγει

αρχιεπισκοπος· και ο αββας Σάβας ποῦ ἐστιν; λέγουσιν αὐτῶι
ῖνοι° ὰνίκανός ἐστιν διοικησαι τὸν τόπον διὰ τὴν πολλὴν ἀγροικό-

τητα αὐτοῦ. ίνα δὲ καὶ τοῦτο εἴπωμεν, οὔτε αὐτὸς χειροτονίαν έχει οῦτε
ἄλλον συνεχώρησεν κληρικὸν γενέσθαι καὶ ἑκατὸν πεντήκοντα

ΚΝ? ΟΙ ἔνοκ 213

811. Πεε 8. Αττι1:ε]ει1ιι· άσε 1\1αι·νγι·ἰοε = .1ο1ἰ 485_ζ1ι1Ιἰ 488; ἰιτἀ. ν111
Ξ 1. 8εΡῦ. 485-81. Αιιρς. 486; 48. Εοῖσοτιεῇεὼι· = 48ϋ - 18 1ιιτὶ 19 -
1Θ 1111 Βορ· 5, 2Οΐἱ.

Ο1σννν(Θ·)
1 φέροντεσ Ο | τε ἱοὶτἰυ Ενίὰνν | αὐτοῦ αγγελικὴν Ε 2 καὶ-διομ

ηχωαιήν Ο: 1151111: Ενννθ· 8 εὶσ Οθι: τὴν ννν 1-οὶτὶυ Ε 4 ἐνόμιζεν εὐ-
άρεστον Εν 8 τινι τὸ σύνοἔν ν Ι ἐναντιωθῆναι αὐτῶ ἐν τινι ννθ |
μαρτυρίου τοίνυν ννοοττ 8 ΙΘ ΟΕν 5 8 άπριλλίω Ενν(} 1θ ἑν-
νάτησ ΟΕΘ Ι ὶνδικτιῶνοσ ννθ 12 ἑαυτοῦ ιν 18 καὶ 1ο11Η: ννίἑ
15 ἐιισθαι: ἕσεσθαι Ενννθ είναι Ο 18 γιεζει ν γιεζῆ ΟΕνν γηεζη Οι
18 ἀπέρχονται Ο 21 εἶπον ΟΕν: πρὸσ αὐτόν ννθ 22 στενοχωρούμενοι ν
24 λέγουσιν αὐτῶ ΟΟ: καὶ λέγουσιν Εννν 2ἔἰ τὴν Ἑοὶτἰν Ενννθ
28 αὐτοῦ ἙΘΙ111; Ενννθ [ οῦτεῖι] οὐδὲ Εν | δέχεται ννθτ | ούτελ]
οὐδὲ ν 2? κληρικὸν γενέσθαι συνεχώρησεν Ενννίἑ

Ρ. εεε
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104. Εεισοιι .ασε 8ε.1σε.ε

ὀνομάτων συνοδίαν πῶς 1 δύναται κυβερνὴσαι; Ϊίυρικὸς δέ τις άξιομνη-
μόνευτος πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος ῦπάρχων της ὰγίας >Αναστά-
σεως καὶ σταυροφύλαξ παρὼν τότε καὶ τῶν λεχθέντων ἐπακούσας
εἶπεν πρὸς αὐτούς· ύμεῖς αὐτὸν ἐδέξασθε εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον ὴ
αὐτὸς μᾶλλον ἐδέξατο ὐμας; οὶ δὲ είπαν· αὐτὸς μὲν ὴμας ἐδέξατο,
ὰγροικότερος δὲ ῶν κυβερνὴσαι ὴμας ἀδυνατεῖ, πληθυνθέντων
ὴμῶν. καὶ λέγει πάλιν δ τρισμακάριος Ϊἔυρικός° εὶ ἐκεῖνος, ὡς ὐμεῖς
φατέ, ἐν τῶι τόπωι συνήγαγεν ὐμοις καὶ τὸν τόπον έρημον ὅνταίἐπό-
λισεν, πόσωι μᾶλλον τόν τε πολισθέντα τόπον καὶ ὑμᾶς εὶς έν συνοχ-
θέντας κυβερνήσει; ὁ γὰρ συνεργήσας αὐτῶι θεὸς εὶς τὸ συναγαγεῖν
ὐμας καὶ τὸν τόπον συστήσασθ·αι πολλῶι μᾶλλον καὶ εὶς τὸ κυβερναν
συνεργήσει. τότε ὁ ἀρχιεπίσκοπος άπέλυσεν αὐτούς λέγων· ῦπάγετε
τέως, σκέιγασθε, καὶ τῆι ἑξῆς μετέρχεσθε. καὶ μεταστειλάμενος ὡς
ἐπλ ἄλλωι τινὶ τὸν μακάριον Σάβαν, μεταπεμφάμενος δὲ καὶ τους
κατηγόρους, κατ” ὀφθαλμοὐς αὐτῶν χειροτονεῖ αὐτὸν πρεσβύτερον
καὶ λέγει αὐτοῖς· ὶδοὐ ἔχετε τὸν πατέρα ὐμῶν καὶ τῆς κατ: ῦμας
λαύρας ὴγούμενον, ὅνπερ ὁ θεὸς άνωθεν ἐιρηφίσατο καὶ οὐκ ἄνθρωπος.
ἐγὼ γὰρ μόνον χειροθετήσας τὴν θείαν ἐκύρωσα ψῆφον. καὶ ταῦτα
εῖπὼν λαβὼν τόν τε μακαρίτην Σάβαν καὶ αὐτοὺς ἐκείνους κατῆλθεν
είς τὴν λαύραν έχων 1 μεθὐ ἑαυτοῦ τὸν μνημονευθέντα σταυροφύλακα
.ἴἶυρικὸν καὶ τὴν θεόκτιστον ἐκκλησίαν ἐγκαινίσας θυσιαστήριον
ήγιασμένον ἐν τὴι θεοκτίστωι κόγχηι κατέπηξεν πλεῖστα λείψανα
ὰγίων καὶ καλλινίκων μαρτύρων ῦπὸ τὸ θυσιαστήριον καταθέμενος
μηνὶ Δεκεμβρίωι δωδεκάτηι τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης ὶνδικτιόνος
πεντηκοστῶι τρίτωι τὴς τοῦ μακαρίου Σάβα ὴλικίας χρόνωχΰ ἐν ὥι

2411. ἰοά. Χ1111 = 1. 8εΡυ. 49Ο_31. Απρ. 491; Ζοτιοη ευατισ ατο 9. ΑΡι·ἰ1
491, στα 11. κνιιτὰε Ατιαεἰπιεἰσε ἔοΙττὀ:11ι. Ποτ ὰὶεεεε, Βανιτως ννἰ11οῃ
111161 ννοἱὶ ὰαε 52. Εεροοεῇαιτι· ἀοε Βαῖσαε επι 12. Ὁοτοητισοτ 490 ισἰε 5.111”
οἰτιοτι 11ει1ισοτι111οτιο.ι: ελσαοἰαιιίεη ννειν, ἰεν ἀαε 58. = 491 αοἕεεοττυ. νἔ1.
ὰἰε Ραι·αΙΙεΙετο11ο 1ο1το.Πῃ. 11οεγοΙι.

ΟΕννν( Ο)

1 δυνήσηται να δυνήσεται νν 1 κυβερναν Ο 8 άκούσασ ννθν
5 αὐτὸς1] ἐκεῖνοσ ν | εἶπαν Εννν, οοττ. νν (1/'7 πληθυνθέντων ἡμῶν Ο:
πληθυνθέντασ Ενννθ 'ῖ κυριακόσ Ε κήρυκοσ Οννθ | εἰ] ὴ ν ὴ (1
7/8 ὡσ-ινατέ ίο1σ1τ ου δἰοεετ Βνο11ο Θ 8 ῦμασ [ὐμασ ὡσ φατὲ Θ] ἐν
τῶ τόπω συνήγαγεν Ενννθι 9 τε 1”ε1σ1ϋ Εν 10 οὐ κυβερνήσει Οοο"
11 κυβερνῆσαι Ο 18 ἔρχεσθαι Ο 14 άλλά τι Εν 18 χειροθετήσασ Ο:
ἐμαυτὸν εὐεργετήσασ Ενννθτ 18 παραλαβὼν Ε | μακάριον χννθτ
21 κυριακὸν Ε κήρυκον Οννθι | ἐγκαινίσασ ἐκκλησίαν Εν 24 νοεμ-
βρίω Ο | τεσσαρισκαιδεκάτησ ΟΕΘ | ὶνδικτιῶνοσ ννθτ 25 δὲ [δὲ
καὶ ννθ] τρίτω Ενννθι

Ρ. 24
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χρόνωι Ζήνωνος τοῦ βασιλέως τελευτήσαν-ως °Ανοοτάο¿ος τὴο βασ,_
λείαν παρέλαβεν.

Ζζαὕλ ὅν χ@όνΟ7› εἰς τὴν λαιύραιμ ἀιμιήρ τ¿ρ ΰιεοφόθορ χαὲ

θείοις χαρίσμασιν |ὴγλαισμένος τῶι μὲν γένει °Αρμέν¿ος¦ τηχ δὲ
προσηγοριαι ίερεμιας, έχων μεθὐ ἑαυτοῦ δύο μαθητὰς ὁμοτρόπους
το καὶ συναγωνιστὰς Πέτρον καὶ Παῦλοηι προσαγορευομένους ἐπὶ
τούτοις ἐχάρη λίαν ὁ πατὴρ ὴμῶν Σάβας ὡςεὐλαβέσιν οῦσιν καὶ δέδω-
Ζεν Οί/θτθἶζ σπἠλιαιθῖί καὶ μικρόν κελλίην πρὸς βορραν του αὑτοῦ
σπηλαίου ένθα καὶ ἐν πρώτοις ἔμεινεν, ὅτε ἦν μόνος ἐν τῶι χειμάρρωι_
καὶ ὲατέτρεφεν αὐτοῖς ἐν τῶι μικρῶι εὐκτηρίωι >14ρμενιοτ¿ ἐπιτολετν
τὰν κανόνα τῆς ιραλμωιδίας τῶι τε σαββάτωι καὶ τὴι κυριακὴι. καὶ
οὕτως κατὰ μικρὸν οἱ “Αρμένιοι ἐπληθύνθησαν ἐν τὴι λαύραι· εἰς οὲ
των μνημονευθέντων μαθητῶν τοῦ μακαρίου Ἱερεμίου Παῦλος ὁ
οιοοπέσιος | μέχρι τοῦ νῦν ταῖς κατὰ θεὸν άρεταῖς ἐν τὴι ὐάεγίστηι
λαύραι διαπρέπων πολλά τε θαυμάσια περὶ αὐτοῦ διηγεῖται καὶ
πλεῖστα τῶν τὴιδε τὴι συγγραοσῆι ἐμφερομένων ἐμοὶ παραδέδωκεν.

Ζζατὰ τὰν αὐτὸν δὴ χρόνον καθ” δν ὴ θεόκτιστος ἐκκλησία ἐνε-
ροιινίσθη, ήγαγεν τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον εἰς τὴν λαύραν τὸν θεσπέσιον
πατέρα ὴμῶν ὶἶωάννην τὸν ἐπίσκοπον καὶ ὴσυχαστὴν τὸν τὰ πλεῖστα
περὶ Εὐθυμίου καὶ Σάβα ὀνησιφόρων διηγημάτων ἐμοὶ παραδεδω-
κότα καὶ εἰς τὸ ταῦτά με άναγράιμασθαι διεγείροντα. ὅντινα δ ἐν
άιγίοις πατὴρ ὴμῶνῦ Σάβας τοῖς ἐν τῆι λαύραι ἐναρίθμιον πεποίηκεν,
τριάκοντα μεν καὶ οκτω ετῶν τὴν ὴλικίαν ἄγοντα, ναὸν δὲ ὴγιασμένον
τοῦ παναγίου πνεύματος γεγονότα καὶ τοῖς θείοις κομῶντα χαρίσμασιν
οεω-τοφόρον τε ὐπάρχοντα καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἐν σαρκὶ όντα καὶ ἀγγελι-
Ζωρ βιοῦντα και φωτίζοντα ὴμῶν τὰ κατὰ θεὸν διαβήματα. ουτινος
τὰς ὰρετὰε καὶ τὰ ιωτορθώματα οὐ δυνατὸν νῦν ἐν παρεκβάσει γρα-
οοῆναι, ὰλλ” είπερ τῶι θεῶι φίλον, τὴν ἐν χερσὶν πραγματείαν είς

ΟΕννν(Θ)

8 Ϊ ΟΕν Ι δὴ 1131111: Ο 8/4 εὶσ τὴν λαῦραν ενωιτ 11ειο1τ ὴγλαισ-
μένοσ Ο 8 ὀνομαζομένουσ Εν ὲπονομαζομένουσ ννθ 8 αὐτοῦ Ο±
ἑαυτοῦ Εννν ἑαυτῶν Ο 9 ὅτ“ αν Ο | μοναχὸσ νν 10 ἐπιτιλεῖν
οομενιστὶ Ενννθ 11 τῆσ νιαλμωιδίασ ίοΙτ1τ ινθ Ι τε ἰο1π1ν Ο |
τῆι Εο111°ο ν 18 τρισμακαρίου ννθ 14 τοῦ νῦν] πολλοῦ Ο- 5 15 ±ιειο11
οχοο-ιρέπων τιοο11 οἰηττιει1 μέχρι τοῦ νῦν Ο | τε 1”ο11Η› Ο αιιεταὀἰειὼ νν Ι
οοη-Ρρῖἔιι [διηγεῖτο Θ] ὥν ννθ 18 ἐμοὶ παραδέδωκεν] ἐστίν ινθι
17 Ζἶ./1 ΟΕν 20/21 περὶ_παραδεδωκότα ΟΕν: μοι διηγησάμενον περὶ
εὐθυμίου καὶ σάβα ννθτ 21/22 ἄγιοσ Ο 25/28 άγγελικῶσ-καὶ
1121115 ν

Κ 20
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πίοας ιὶ·να·ν‹ὶ›ν ὀλίγα τινὰ πνοὶ αυτοῦ τά τι: πασιν σχοὁὸν ποόὔηλα
καὶ ἄπεο τῆς άηιίας αυτοῦ ακήκοα ὁιηνουμένης νλώττης, ἔν ὶὁιαζούσηι

| Ἱ )| Ϊ * | 3! Ί | |ποιννμιιτείιιι ὁισῃιησομαι πολλα οντα και ὺυνατα. ουτε ναο ὁικαιον
ἐστιν ταῦτα σιωπηι καὶ λήὕιηι παοαπέμπιισὕαι αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν
ὡς εἰπεῖν τὴν ὶ καϋ” ἠμας πολιτιείαν πεοιφήμου καὶ πεοιβοήτου ὁιὰ

Ί | Ϊ Ἱ Ἱ Ἱ Ι Ε |τον βιον και δια την αοετην υπαηχοντος.
Οὕτος ὁ πολυς ἐν ἀμιττῆι ήσυχαστὴς καὶ ἐπίσκοπος Ἰωάννης

ὁιηνήσατό μοι λένων ὅτι ὁ ἐν άνίοις πατὴο ἡμῶν Σάβας ὁιὰ σπουὁη;
εὶχεν παντοίως ἀκολουὕιῖν τῆι τοῦ Ιιιισηιάλου Ευὕυμίου ὀι‹ι·νο›νηι.
ἐπειδὴ ουν ἕκνίνωι ι·ὶ|·ι'ὶιστ‹› κατὰ τὴν τοῦ Ἰαννουαοίου μηνος ποο-
ὕεσμίαν ἀναχωοοῖν ἐπὶ τὴν πανέοημον κἀκεῖσε ὁιατελοῖν τὴν τεσσαθιι-

μυ ιί Ἱ Ἱ _'κοστ Ίι .ιικ όν τι του εὕους ὑπαλλάξα ιετα τ ν του α ίου Ἰἰντω-η › ί Θ
νίου μνήμην ἀπήοχετο και ἔπετέλει την τοϋ μεγαλου ίυὐΰυμίου μνημιμ·

Ἱ Ἱ Π ) | -Ι ) | Ί ¶ | Ἱτην κατα την ιικαὸα του ίαννουαοιου μηνος ι·πιτι·λι›υ|ιενην, ιὶϋ
οὕτως ἀννχώονι ἕπὶ τὴν πανέοημον πάσης ιὶνὕοιοπίνης συναναστοοαη;

- . νι - - . - ι .ι ι ν .ἀφιστων εαυτον εως της των βαίων νοοτης και ουτως εποινι σχεοον
κατλ ἔνιαυτόν. καιὶ ὅν τοίνυν είοηται τοόπον ἐξ:-·λι9ὼν καὶ ποοὶ τὴν

Ι Ἡ | Ψ Ἱ Γ | ¶ ¶ _νεκοαν ὶλάλασοαν εοημον ὁιοδευων την ἐπι ἐιοαοα ειοεν εν τηι ὕαλἀσσιμ
νησόν τινα χέοσον καὶ σμικοοτἀτην καὶ ἔπιϋύμησεν εἶσελΰεϊν καὶ

Ρ | 9 Ἱ Ί Ϊ _ _ησυχασαι εις αυτην τας των νηστειων ημεοας. και τωι αυτον
εἰσέοχεσΰαι συνέβη ἐξ ἑπιβουλῆς καὶ φὕόνου δαιμόνων καταπεσεῖν

| ._ | | Ἱ _ ¶αὐτὸν εἰς τοπον τινὰ της ὕαλασσης σομφωὅη και ὕεομης τινος αι-
ϋάλης ἀναὔοΰείσης κατεφλέχϋη αὐτοῦ ἡ ὔψις μετὰ τῆς νενειάὁο;
καὶ ἕτέοων του σώματος μεοων, ὥστε αὐτὸν ἔπὶ ἠμέοας πλείον;
κεῖσὕαι ἄςοωνον, ἄλοις ου | τις ὕεία ὁύναμις ἔπιστιισα ὶάσατο αὐτὸν

α `
(ΠαΗ

14Ἑ. Τον; ‹]οε ὶι. Αητοοἰιιο ή ΙἹ. ὅαηιιιιτ·

ομνννςω

1 τἐλοσ Ο 2 αὐτοῦ ιὶηιίασ ν | ὕιιῃιουμένησ ακήκοα Ιαν | γλώσ-
σησ ν(ἱ 4 σιωπιιν ννω ΰ τι] --πολιτεία ()ίἕ ίἱ τὸν βίον καὶ
τὴν αηετὴν ὶλὶνίἔ τὴν ιὶοετὴν καὶ τον βίον ν Ϊ }ἶΪ›ῖ (Παν Η δια-
γωνῆ εῦΰυμίου Ια ΙΟ ἔπεὶ .ὶινννθ | ῆΰιστο ]νν(} | τὴν Ο:
τὴν τεσσαοεσκαιὕνκιίτην |τεασαοισκαὶ διοκατην Ιαοι] Ιινθνν "Γ/ΙΙ ποο-
ὕεσμίαν ἶοὶιὶὶι Ιινννίἱ [Ξ ἢΰουσ ννθ Ἡἱ ιὶνήηχετο Ια ὶ
αγίου ννοι Ιθ σχεδον ἶοὶιὶυ νν(¦ Ι? τοίνυν] νῦν Ο | δὲ καὶ Ο
καὶ τὴν νννβὶ Ι!! μικοοτιίτην ὶιν 20 ἔν αὐτῆ ]ι 21 ἔἔ]
δι” Ι. 22 σομφόβη Ιι | ὕέομησ \'\'(ἑ 'ΞἙΞ/2ἴ} ιὔσ ἐξ τον
αὶϋαλησ ταἔοοουτυ ννω" Ἑ4 μιλῶν νν Γοὶιὶυ Ο | ϋεία
τίσ .Εν
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καὶ κατὰ τῶν ἀκαὕάοτων ἐνίσχυσεν πνευμάτων πλὴν ὅτι ἀπὸ τότε
τὴ; γενειάὁος, ὡς εἴοηται, καταφλεχὕείσης καὶ μηκέτι αὔξησιν
ὁεξομένης ὁιέμεινεν σπανός, ὥστε αὑτὸν μετὰ τὴν συμπλἠοωσιν τῶν
ὴμεηῶν ἐλὅόντα εἰς τὴν λαύοαν μὴ γνωοισὕῆναι ὑπὸ τῶν πατέοων,
ιὶ μὴ ἀπὸ τῆς φωνῆς καὶ τοῦ ὴΰους. καὶ ηυχαοίστνι τῶι ϋιτῶι ἐπὶ
τὴι τῶν γενείων άςοαιοέσει ὕείαν οίκονομίαν ταύτην είναι λογισάμενος
ποὸς τὸ ταπεινοῦσίὶαι καὶ μὴ ἕναβ¿›·ύνι·σὕαι ἐπὶ κάμηι γιτνιειάδος.

ὶίατὰ δὲ τὸν ἕξης χοόνον ἐξῆλΰεν κατὰ τὸ εῖωϋὸς αὐτῶι ἕπὶ τὴν
πανέηημον μετά τινος μαὕητοῦ Ύἱγαπητου καλοομένου καὶ ὀλίγων
ημεοῶν ὕιελὅουσῶν ἔἱὶηκεν ἑαυτὸν ἐν μιιιι τῶν νυκτῶν ὁ ,Αγαπητός
Γπτιον άπο τοῦ κόπου καὶ τὴς άσιτίας. καὶ αυτοῦ καὕευδήσαντος
καὶ τοῦ μακαοίου Σάβα κατὰ νοῦν π¿›οσι:υχομένου λέων παμμι:γι>-
ὶὶίστατος ἔλΰὼν ῶσφοαίνντο τοῦ ”/Ιγαπητου ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς.
καὶ ὁ μὲν πατὴο ημῶν Σάβας ἔὸἔντο τον ὕεοῦ πιηὶ αυτοῦ, ὁ ὁὲ λέων
ιτιὸ τῆς εὐχῆς του γέοοντος ὡς ὑπὸ μάστιγος διωκάμενος τῆι οὐοαι
τὴν ὅψιν τοῦ Ἰὶγαπητοϋ ὴηέμα πλὴξας καὶ ὁιυπνίσας ὥιχντο. ὁ μὲν
ανν Ύὶγαπητὐς τοὺς ιὶα¬·ίλιιλμ.ι›ὴς ανοίξας καὶ τον λιἔοντα ηωβι-·οιί›τ‹ιτι›ν
ὕεωοὴσας φὅβωι συσχεὅεὶς ανέστη καὶ τῶι ὸιὁασκάλωι ποοσέφυγιτν,
ὁ ὁὲ μέγας ποεσβὐτης ποοσλαβύμενος αὐτὸν ἐνουΰέτνι λέγων· ἀπό-
οτησον Ι τὸν πολὺν ὕπνον ἀπὸ τῶν ὐονὅιιλμῶι· σου καὶ τὴν ιὶμέλνιαν
απο τῆς καοὁίας σου, ῖνα σώιζηι ὥσπεο δοοκὰς ἐκ βοόχων
καὶ ὥσπεο ὅονεον ἐκ παγίὁος.

ὶίαὶ τοῦτο ὁέ μοι ὁ ὕι-νσπέσιος ὴσυχαστὴς ῦιηγὴσατο ὅτι ἐν άλλωι
καιοῶι μέλλων ἔξιέναι ἐπὶ τὴν πανέοημον ὁἔὀωκεν 3/Ιγαπητῶι το
μηλωτάοιον ἕχον ὸέκα σχιξία ἄοτου ξηηου ὥς απο δέκα οὐγκιῶν
αταΰμὸν ἔχοντα. καὶ ἐξιλὅὅντνς ὥομησαν ἐπὶ τὸν Ἰοοὁάνην καὶ
όοεὑσαντες παηὰ τὸ χείλος τοῦ Ἰοηὸάνου ποὺ; δυσμάς, ἐπὶ τὰ

2! Ρτον 0, 5

ΟΙ.ννΙ'((¦)

Ι πνευμάτων ιὶνίσχι·σι·ν ν Ι ὅτι Γ‹·ΙιΙ!- Ο ΙΙ ὕιἔμι-·νι-·ν Ο Δ γνω-
ιιὶξεσὶὶιιι ν ἰἱ τοῦ ὴἱλονσ καὶ τῆσ φωνῆσ Ο Ιἱ λογιξόμι-:νοσ Ο 8 |ι”| ” ί)Ιιν
50 μαὕὴτοϋ αὐτοῦ Ιὶνννίι ΙἘ μακαοίοο καὶ ἐν ιἱγίοισ Ο | λέων τίσ
Ι.νΙν 18 ιὶσσ›¿›αἰνι·ται Ια Ι κοηυφῆσ Ιαν Ι4 τοῦ ὕεοῦ ΙΌΙΙΙΙΙ Ι.ν.
νονν. ν Ιῦ κἔηκω νν(ὶ ΙΝ ίὶι·ασάμι·νοσ Ιννννίὶ "Ι/9!) απύ-
ατησον τέκνον ννν(ξ_ 20 σου τέκνον Ια ἔῃ/22 δοοκασ- ὥσπι-οο
ΙὉΙΙΙΒ Ο 28 ΚΙ (Παν | ὀιηγὴσατο ιὶ----ὴσυχαστὴσ ΙΙ 24 τὥ
αγαπὴτῶ νν(} 26 δέκα ἔχον [ἔχων (ΙΙ νν‹ὶ· δέκα ἔχοντα Ιαν Ι
ξηηα Ο Ι κίων Ι_.(} Ζῖ ὺιοὕεὐσαντεσ Ιανν ὅιοὅεύοντισ ν
ὁιώὅεοσαν (Ι

Οι `:

Παν

Πο =ωἹ _·ρ.
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ὰοκτῶια μέοη ποοευόμενοι, ἦλὅον εἰς τόπον τινὰ κοημνώδη, ἕφ” ῶι
ὑπεοάνω σπήλαιον ὑπηοχεν. κατανυγεὶς δὲ δ μακάοιος Σάβας, μᾶλλον
τοϋ ὕεοῦ αυτῶι ὰποκαλόψαντος, λαβὼν “Αγαπητὸν ἀνέβη μετὰ
δυσχεοείας καὶ εὶσελὅόντες εἰς τὸ σπήλαιον εὕοον ἔνδον ἀναχωοητήν

5 τινα διοοατικόν. εὐχῆς δὲ ὑπὸ τῶν ἀμφοτέοων γενομένης τοόπον
τινὰ ΰαυμάσας ὁ ἀναχωοητὴς εἶπεν° Σάβα δοῦλε του ὕεου, τίς σοι τὸν
τόπον τοῦτον ὁπέδειξεν; ὶδοὺ γὰο ἔχω σὺν ΰεῶι τοιάκοντα καὶ όκτὼ
χοόνους ἐν τοότωι τῶι σπηλαίωι καὶ ἀνδοώπωι τὸ παοάπαν ου συνέ-
τυχον. καὶ νῦν αὐτὸς πῶς ἦλδες ἐνταυΰια; ὁ δὲ μακαοίτης Σάβας

10 ἔφη αὐτῶι· ὁ θεὸς ὁ ἀποκαλόφας σοι τὸ ὅνομά μου αὐτὸς κὰμοὶ τὸν
τόπον υπέδειξεν. καὶ αὐτῶν ᾶσπασαμένων ἀλλήλους ἐξῆλὅον οὶ
πεοὶ τὸν Σά αν καὶ ἐπὶ πολὺ ὁδεόσαντες καὶ διαπεοάσαντες μεταξὺ
της ὕαλασσης Τιβεοιάδος καὶ τοῦ Ἰοοδάνου καὶ εῦξάμενοι εἰς τον
Χοοσίαν καὶ τὴν ”Επτάπηγον καὶ εἰς τους λοιποὺς αὐτόθι σεβασμίους

15 τόπους καὶ ἕως ]Ϊανιάδος ὁποστοέφουσιν. καὶ ἐλὅόντων αὐτῶν κατὰ
τὸ σπήλαιον του ἀναχωοητου λέγει δ μακαοίτης Σάβας· ὰνἐλὕωμεν
δή, ἀδελφό, καὶ ὰσπασώμεὅα τὸν δοϋλον του θεοῦ. καὶ ἀνελδόντες
εὕοον αὐτὸν κλίναντα τὰ γόνατα ἐπὶ ανατολάς. καὶ νομίσας ὁ γέοων
ἴί | 3 | 3 Ί / Ρ Ι Κ' Τ ί _· \οτι ποοσευχεται, εξεδεξατο επι πολυ· ως δε η ημεοα παοηλὅεν και

20 οὐκ ὴγείοετο, λέγει ὁ μακαοίτηςιπαοάὅνου ὴμας τῶι Χοιστῶι, πάτεο.
και Ἱαυτου μη |απο:-ιοιναμενοο εγγισας και ἀηνάμενος αυτοῦ εὕοεν
αυτον τελειωΰεντα. καὶ λέγει· δευοο, τέκνον, κηδεύσωμεν αὐτόν°
εὶς\γὰο ταυτο ὴμας ἀπέστειλεν ὁ ὅεός. καὶ ποοσκυνὴσαντες τὸ σῶμα
και πληοωσαντες ἐπ) αὐτῶι τὸν συνήθη κανόνα ἐν αὐτῶι κατέὅεντο

2.5 τῶι σπηλαίωι καὶ τοῦτο φοάξαντες λίΰοις μεγάλοις διήνυον τὴν
ἑαυτῶν ὁδόν. καὶ οὕτως ἦλὅον εἰς τὴν λαόοαν τῶι σαββάτωι τῶν
βαίωνα πάσαἐ δὲ Τὰὲ ἦμέοας τῶν νηστειῶν διετἐλει ἄσιτος, τὴι κατὰ

ΟΙαννν( Ο)

Ρ. ΙΟ'7, 2'7/1 τῶ ἀοκτώω μέοει ννθἕ 2 μᾶλλον δὲ Ιαθ 8 τὸν ὰγαπητὸν
ννθν (3 τοῦ ΐοΙ1Ιί: ννθὶ | τί νν '? τοῦτον Ἑοὶαὶὺ ννθ Ι καὶ Ἑοὶτὶτ ννθἕ
θ εὶσῆλὅεσ Ια Ι μακάοιοσ [ιν ΙΙ/10 σάβασ ἔφη αῦτῶ Ο : ἀπεκοίὕη σάβασ
Ϊαννν ᾶπεκοίίὶη αὐτῶ σά/Ϊασ καὶ εἶπεν Ο 12 τὸν ἘΘΙΠΙ: Ο Ι καὶ διαπεοά-
σαντεσ ίοὶιἰν Ο 18/14 τὴν χοοσίαν Ια Ι ἐπτάπληγον ινθ | τοὺσ λοιποὺσ
τοὺσ νννθὶ 16 καὶ1 ἰοὶτὶυ ξίινννθὶ Ι σπανιάδοσ ΟΙαννν(} 18 ηὅοα-
μεν Ο [ κλίνοντα Ια Ιθ ἐξεδέχετο Ια Ι ὴ ἘΘΒΙΙ: Ο 20 ἐγεί-
οετο Οῖα | ό μακαοίτησ σάβασ Ια | πάτεο ἘΘΙΠΒ ν 21 ᾶποκοιθέν-
τοσ [ινννίἐ 28 απέστειλεν ὴμασ Ιζινννθ Ι ποοσκυνήσαντεσ καὶ
κηδεόσαντεσ ιὶνθ 24 ἐν Ο Ι αὐτῶι Θ: αὐτὸ Ον αὐτὸν Ιανν ἐν
τῶ ννωπ 2? τὴν Ο
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σάββατον καὶ κυοιακὴν μἶιοκοὐμενος κ0ω›ωι;ία¿_ τὰ μέγτω ὁἐκα
| Ε! ”ἶ ~ 5 αα

σχιζια μπεν '#72 λαβωνι την του Αγαπητου χοείαν ἔπλὴοωσαν.
Ϊἔαταπον ἑιινημονευὅεντα του ἐγκαινισμοὐ τῆς ὐεοκτίστου ἐκκλη-

| ν Ι | Ι . Η ¬-× ι· Νῖἕἴἐἔ νἔονβἑλἐἑοἐῖἔιιῖςαἶ εζτιηκληϋεις ίίἶοἑιια-αν Ι οηπατὴο του αββά ημων
¬ ι ε ε - - ι9 αβα εν# 5 | ο | ιευτησεν πιειστα υνηβεις και διαποεφας

εν τον των Ζσαννων νοννενωι- νι ἦε ναναοια Σοφια νὅη νοοβεβηκ-οτα
ι· -Η ~ ο _,ἐγ ημεοαις πολλαις μαὕουσα πεοιβοητον εν μοναχικοις κατοοθώμασιν

Αν (Ι | '-

τὸν ἑαυτης υιον Σαβαν γεγονότα πάντα τὰ ἑαυτ ς διαπωλνσασα| ὶ
._ Ώ (_ | Έ Ώ ¦| (-

ὴλ·ὅ·εν ει€ Ζθαθυυλυμα χουσιον ικανὸν επιφεοομένη. ηντινα Ο μαμα-
Θι-της δεξάμενος Σάβας καὶ ἀποτάξασὐαι πασιν τοῖς του κόσμου
τταοασκευάσας μετ” ὅλίγον χοόνον κοιμηὕεῖσαν αὐτὴν ἐκἠδευσεν

| 2 | ( ~

καὶ κατεὕετο εν ὐηκαις οσίαις, τὴν δὲ αὐτης πει›ιουσίαι› -"Ή
να Α # ι ~ ~

ἑαυτου ποοσεκυοωσεν λαυοαι. ἐξ ης πεοιουσίας τό τε ἐν Ἱεοιχωι
_ / _

ξενοδοχειον πεοιεποιησατο σὺν τοις αὐτόὐι παοαδεισίοις ὕὁωθ
αὐτοῖς ῶνησάμενος καὶ τὸ ἐν τῆι λαόοαι ἕκτισεν ξενοδοχεῖον ποὸς

\ _' | ¦λ _·-την των πατεοων ὐπηοεσίαν καὶ αλλα πλειστα κατοοὕώματα διε-
ποοἶξατο.

.ν × ι -- › νΤου δε ἔενοδοχειου τ ς λαό ας κτι ο ένου απέστειλεν ο πατὶ
ι : ν ν κ ς ν 3 τ 5 ν

ημων Σαβας αδελφονητινα εις την Ιεοιχω ξυλα ενεγκαι εογασιμα
ι ~ "" τι ο 1 · κ κ ανμετα των τὴέ λαυοας αλόγων. οστις αδελφός κατελὐων και τα αλογα

τν 1 ~ 'φοοτώσας ηοχετο δια της ἐοὴμου εἰς τὴν λαύοαν, καόσωνος δὲ τότε
/ |σφοδοοτατου γεγονοτος ἐδίφησεν λίαν καὶ ὀλιγοφυχὴσας κατὰ τὸ- - ιι - τμέσω της ὅδου επεσεν. καὶ ὐπόμνησιν του αγίου γέοοντος λαβὼν

= | - αι | . α τ κηύξατο Ι λεγων κυοιε ὁ ὐεὸς του ᾶββα μου Σάβα, μὴ με ἐγκαταλείπηις.
3 Γ 7 |

ιιαὶ ευὕέως ο εν στυλωι νεφέλης ποτὲ ὁδηγήσας τὸν ἶἶσοαὴλ ὕεὸς
καὶ τούτου εἰς σκέπην νεφἐλην διεπέτασεν δοόσον αὐτῶι ὰναφὐξεως
παοέχουσαν καὶ ἐνδυναμοῦσαν. καὶ οὕτως ἔχων τὴν νεφέλην ἀκο-

~ Τ” 2 Ι

λουὕουσαν ηλὐεν εις την λαὐοαν.

26 Ιἔτεοἀ 13, 21

ΟΙαννν(Ο)

1 κοινωνία ἀοκοὐμενοσ Ιανννθ 2 πεπλήοωκαν Ιαν 8 ΚΕ ΟΙαν
3; ὲνε τοῖσ ννοοῃ” κατοοϋώμασιν ΕΘΙΠΙ: ννθἕ 8 ιἶ αὐτῆσ Ια Ι γε-
-γονότα ΟΙαν: εἶναι ννθ | αὐτῆσ Ια 12/18 ποοσεκύοωσεν τῆ ἐοωτοῦ Ο
18 τε ἙΘἈΙΙ: Ο 14 παοαδείσοισ Ο 15 ῶνιησάμενοσ ν 18 Ιίἔ Ον,
Βατιὰ αισαοεοὶττιὶττοιτ Ια 10 τὴν τ”οΙπ1ν νθι Ι ἐογάσιμα ἐνέγκαι Ο
21 εὶσ ΟΙαν: ἐπὶ νν ποὸσ Ο 24Ι ιὶββα Ιανῖνθῖ-: αγίου Ο Ι Σάβα
ΕΘΒΙΙ: Ιὶνθν Ι ἐγκαταλίπησ νν 25 ποτὲ νεφέλησ Ιαθ

Ι ι

ΚΕ 26
Ρ. 258

Ώ 20

Ρ. 254
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Τῶι πεντηκοστῶι τετάοτωι τῆς τοῦ μεγάλου Σάβα ὴλικίας χοόνωι,
δευτέοωι δὲ ἕτει τοῦ ἐγκαινισμοῦ τὴς δεοκτίστου ἐκκλησίας καὶ της
τοῦ ἐπισκόπου Ἰωάννου ἐν τῆι λαόοαι πα ουσίας τηι εὶκάδι π ώτν ι
τοῦ Ἰαννουαοίου μηνός της πεντεκαιδεκάἔης ὶνδικτιόνος ἦλὅεἕ ὁ ἔν

5 ἀγίοις πατὴο ὴμῶν Σάβας είς τὸν τοῦ Ιίαστελλίου βουνὸν ὡς ἀπὸ
είκοσι σταδίων ὅντα της λαόοας κατὰ τὸ ποὀς ὰνατολὰς ἀοκτῶιον
μέοος. ἦν δὲ δ βουνὸς ἐκεῖνος φοβεοός τε καὶ ἄβατος διὰ τὸ πληδος
τῶν εἰς αὐτὸν ἐμφωλευόντων δαιμόνων, ὅὐιεν οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν κατὰ
τὴν ἔοημον ποιμένων ποοσεγγίσαι τῶι τόπωι. δ μὲν οὐν σεβάσμιος

ΙΟ οῦτος ποεσβότης τον ὐφιστον ὅέμενος καταφυγὴν ἑαυτοῦ καὶ ἐκ τοῦ
ἐλαίου τοῦ πανσέπτου Σταυοοῦ ἐπιοάνας τὸν τόπον ἔμεινεν αὐτόδι
Τὰἐ ὴμέοας της τεσσαοακοστῆς καὶ ταῖς ὰπαόστοις ποοσευχαῖς καὶ
ταῖς δείαις δοξολογίαις ὴμεοώΰη ό τόπος. πολλὰς δὲ ὕλίφεις ὐπέ-
μεινεν ἐν ἐκείνωι τῶι βουνῶι ὐπὀ τῶν δαιμόνων πλὴν ὅτι αὐτὸς μὲν

15 ὡς ἄνὅοωπος δειλανδοὴσας ὴβουλἠΰη ὰναχωοὴσαι, ὰλλ” | ὁ τῶι μεγά-
λωι ἀββαι )%Ιντωνίωι ἐπιφανείς ποτε καὶ τοὐτωι ἐπεφάνη διαοοεῖν παοα-
κελευόμενος τηι τοῦ σταυοοῦ δυνάμει. καὶ οὕτως δάοσος λαβὼν τῆι
πίστει καὶ τῆι ὐπομονὴι πεοιεγἐνετο της τῶν δαιμόνων ·ίὶ·οασότητος°
αὐτοῦ γὰο ἐγκαοτεοοῦντος τῆι ανενδότωι ποοσευχὴι καὶ τῆι ασιτίαι πεοὶ

20 τὸ τέλος τῶν τεσσαοάκοντα ὴμεοῶν ἐν μιαι νυκτὶ ἀγουπνοῦντος αὐτοῦ
καὶ δεομἐνου τοῦ διεοῦ καΰαοισδῆναι τὸν τόπον ἀπὸ τῶν ἔμφωλευόν-
των ὰκαδάοτων πνευμάτων ὴοξαντο ἄφγω ΟΖ ὁαὴωγες κτύποιι
ὰποτελεῖν καὶ φαντασίας δεικνὐειν ποτὲ μὲν έθετε-των εταὶ -ι9ηθίωιι7 ποτὲ
δὲ κοοάκων όμοιώματα βουλόμενοι αὐτὸν ταῖς τοιαόταις ἐκφοβὴσαι

25 φαντασίαις. ὡς δὲ οὐκ ὶσχυσαν αὐτοῦ τὴι ποοσευχηι ποοσκαοτε-
οοῦντος, ἐξὴλδον ἐκεῖδεν ὰνΰοωπίνηι φωνῆι βοωντες καὶ λέγοντες·
ῶβία ἀπὸ σοῦ, Σάβα· οὐκ άοκεῖ σοι ὁ χείμαοοος ὁ πολισϋεὶς παρὰ σοῦ,

ΙΙἙ. 54. Ιαοὶοοτιεὶαὶαν = 492. ἰιιιἰ. Χν = Ι. Βοταυ. 491-31. Δος. 492.
νἔΙ. ΙοΙ1. Ι¬ΙοεγοΙ1. _ Ιθ Ρε 90, 9 _ Ιθ Ατοαη. νὶυ. Ατινοτι. 10

ΟΙαννΙί( Ο)

1 ῇἶ ΟΙαν Ι τετάοτωι ἰοΙαΙο Ιαν 2 τοῦ τε Ια 4 ὶνδικτιῶνοσ
ννθα ηἰουο ννοἰτον τιοϋἰονο 6 όντα ἰοΙτΙτ Ια 8 αὐτὸ Ια 12 τεσ-
σεοακοστῆσ Ια 12/18 ποοσευχαῖσ καὶ ταῖσ Ο: ἙοΙ1Ιυ Ιανννίἕ Ιὅ ἔ-
βουλἠδη ννν Ιίἰ άββαι Ι-οΙαΙἰ› Ο Ιθ/1? παοακελευόμενοσ Ιαν:
παοακελευσάμενοσ νἱίῷὶ παοασκευασάμενοσ Ο 18 πεοιεγἐνετο-ιἹ¿›ασύ-
τητοσ Ιανννθω ἐνίκα αὐτούσ Ο ατο ΒοΙ1ΙαΒ οἰοοε ΒΙαττοε 12 νη-
στεία ννίἶἕ 20 αγουπνοῦντι ν | αὐτῶ Ια 22 οὶ δαίμονεσ ἄφνω ν |
κτύπουσ Ιανννθ 24 ἐκφοβεῖν ν 20 φωνῆι ἙοΙ1Ιτ Ια

ι.
ΑΖ :
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ἀλλὰ καὶ τῶι τόπωι ὴμῶν ἐπἐβης. ὶδοὐ ὐποχωοοῦμεν τῶν ἰδίων
αν -- ` κὴμων° ἀντιστηναι γαο σοι οὐ δυνάμεὐα ἔχοντι τὸν δεὸν ὐπέομαχον.

ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα λέγοντες ἀνεχώοησαν ἐκ τοῦ ὅοους ἐκείνου
όμοὐυμαδὸν ἐν αὐτῶι τῶι μεσονυκτίωι ὡς πλῆδος κοοάκων φαινό-
μενοι μετὰ κτὐπου τινὰς καὶ ὐοοόβου ἀτάκτου. καὶ ποιμἐνες ἦσαν
κατὰ τὴν πεοὶ τὸ ὅοος ἑκεῖνο ἔοημον ἀγοαυλοῦντες καὶ φυλάσσον-
τες τὴν ἑαυτῶν ποίμνην· οίτινες τὸν τῶν κοοάκων ὐόουβον βλέποντες
καὶ τῶν φωνῶν ἀκοὐοντες καὶ λίαν φοβηδἐντες Ι ἔλεγον ποὸς ἀλλήλους
ὡς μαλλον ἄγιοί τινες ἄνδοες μένουσιν ἐν τῶι Ϊἕαστελλίωι καὶ τὰ
ἐκεῖσε οἰκοῦντα δαιμόνια ἐφυγάδευσαν° ἀλλὰ διέλὐωμεν δὴ ἕως του
βουνοῦ καὶ ίδωμεν τί τὸ γεγονός, καὶ εἴ εἰσιν έκεῖσε ἄνδοες ὅγιοι,
πθοσμιτγήσωμεν αὐτούς. καὶ γενομένης ποωίας ἀνἐβησαν είς τὸν τοῦ
Ϊίαστελλίου βουνὸν καὶ εῦοόντες τὸν ἄγιον ποεσβὐτην μονώτατον
διηγὴσαντο αὐτῶι ὅσα τὴι νυκτὶ εἶδον καὶ ὴκουσαν. ό δὲ άγιος εἶπεν
ποὸς αὐτούς· ὐπάγετε, τέκνα, ἐν εὶοήνηι καὶ τὸν φόβ ον αὐτῶν μὴ
φοβηδητε. καὶ οὐτως δαοσοποιὴσας αὐτοὺς ἀπέλυσεν ἐν εὶοἠνηι.
πλιηισωινεισῶν δὲ τῶν ὴμεοῶν τῶν νηστειῶν ἦλδεν είς τὴν λαὐοαν
καὶ ποιησας τὴν τοῦ πάσχα ἑοοτὴν ἔλαβεν τινὰς τῶν πατέοων καὶ
ἦν-ηεγ εἰς τὸ Ϊίαστέλλιον καὶ ὴοξατο ἀνακαδιαίοειν τὸν τόπον καὶ
κτίζειν κελλία ἔκ τὴς εῦοεδείσης ὕλης. ἐν τῶι οὐν ἀνακαδαίοειν
αὐτοὺς εὐοίσκουσιν ὐποκάτωδεν τῆς ὅλης οἶκον βιωτικὸν μέγαν ἀπὸ
χαν-ων ααυμαστῶν κεκαμαοωμένον. ὅντινα ἐκχοίσας καὶ διακοσμἠσας
ἐκκλησίαν πεποίηκεν καὶ ἐκ τοὐτου λοιπὸν ἐσκέφατο κοινόβιον τὸν
τόπον ποιῆσαι, ὅπεο καὶ γέγονεν. αὐτοῦ δὲ ἐν τοότωι τῶι Ϊίαστελλίωι
κοπιῶντος μετὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ μηδὲν ἔχοντος τῶν ποὸς τοοφὴν·
ἔπιτηδείων πεοὶ τὸν Αὐγουστον μῆνα ἀποκαλόπτεται τῶι ἐν ἀγίοις
ἀββαι .Μαοκιανῶι πεοὶ τὴν άγίαν κοινοβιαοχοῦντι Βηδλεὲμ τὰ κατὰ

5-_'ῖ. 8. 10 Ιαο 2, 8. 15 _ 15 1 Ροἰπ· 3, 14 _ 18 Οετοτο 492›
5. ΑΡΗ] _- 241Ἑ. ναὶ. Ιο1τ. Ι-Ιοεγοο.

οτανννιθα

8 ἀνεγώοησαν ἄφνω Ιανιλἶ 4/5 φαινομένων Ο 8 καὶ= ίο111ο Ιαν |
αμἠιοισ” οι εαιτοὺσ τανννα ο οι οννων: ετι α εειαι ταννν
10 ὲφυγαδεὐδησαν νν Ι δὴ Ι`εΙτ1τ ν 11 ἐκεῖ ννθτ 14 τῆι νυκτὶ]
τὲ Ια 1? πλλιθωὶλέντων Ιαννν Ι τῶν νηϋτείῶλὶ Ο: τῆσ ληὶστείασ Ιἔνννθν
18 τοῦ πάσχα Ο: πασχαλίαιῃ Ιαννν πασχάλιον Ον Ιθ καστέλλιν ννντ-
ΟΟΠ-_ νν καστἐλλην Ι. 21 αὐτοὐσ Ο; ΙΘΙΠΙ: Ιανννοτ Ι βνωῃκὸλ"
Οννθὶ: βὴτικὸν Ιαν 22 ἐκχοήσασ Ιαν ἔκχωήσασ Ο ἐ%%5ιι9`άἕ)ασ ννω"
ἐκδιάσασ Ο 24 γέγονεν Ιανννθν: πεποίηκεν Ο 27 αββαι 1`ε11Ιν Οι

Ρ. 256
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τ 29 2 ν ' ο ν κ 5 να Ἀ 1 ν Ι ο 7 || κ ,τον ειον ποεσβυτην. εωοα γαο εν μιαι νυκτι μοοφην τινα αγγε ιικηι
| Ἡ | Ἡ |ἀπαστοάπτουσαν καὶ λεγουσαν ποὸς αυτον· [ ιδοὐ σύς .Μαοκιανες

καδιέ ι ἐν ἀνέσει ων πάντα τὰ π ὸς τ ο ὶν τοῦ σώ ατο ° δ δὲΙ? λί Θ Ω (βη ιω
να _ ων | σκ -κ > _'δουλος του δεου Σα ας κοπιαι ἐν τωι Καστελλίωι ετά τινων αδελ ων
Ι Ι Ιω5 δια την ποδς δεὀν ἀγάπην πεινῶν καὶ μηδενὸς τῶν ἐπιτηδείων ποὸς

τοοφὴν εὐποοῶν. ἀλλὰ δέλησον ἀνυπεοδέτως ἀποστεῖλαι αὐτοῖς
/τοοφας, ίνα μὴ ἀδυμήσωσιν. ὁ δὲ μέγας Μαοκιανὸς αὐτίκα διαναστὰς

ἐκέλευσεν στοωὐὴναι τὰ τοῦ κοινοβίου άλογα καὶ ταῦτα φοοτώσας
διάφοοα ἀναλώματα ἀπέστειλεν εἰς τὸ ίίαστέλλιον μετὰ ἀδελφῶν.

10 οὅστινας ἀδελφοὐς μετὰ τοῦ φόοτου ὁ δεῖος δεξάμενος ποεσβύτης
1 2 ρα αν _ ν-στας ευχαοιστηοίους φωνὰς του τε Δαυὶδ καὶ του Δανιὴλ ἐπὶ τηι του

ὐεοῦ ἐπισκοπὴι ἐμελέτα ποοσφόοως καὶ γέγονεν πεοὶ τὴν τοῦ κοινο-
βιου οικοδομὴν ποοὐυμότεοος ὁ μέντοι ἐν ἀγίοις .Μαοκιανὸς μετα την

3 / 3 ~ Ιειοημενην αποκάλυφιν τέσσαοας μηνας ἐπιβιώσας είς τὸν ἀγὴοω και
.ι 3 α ι15 αλυπον μετέστη βίον μηνὶ Νοεμβοίωι εικάδι τοίτηι της ποώτης ινδικτιο-

νος. καὶ οῦτος μέν ἐστιν δ τῆς τοῦ Ϊίαστελλίου συστάσεως καὶ τὴς τοῦ
δείου Μαοκιαιιοῦ τελευτὴς ἀκοιβέστατος χρόνος· δ δὲ μέγας πατὴο
ὴμῶν Σάβας πληοοφοοηδεὶς ὐεοαπεύεσδιαι τὸν δεὸν ἐπὶ τῶι ἑαυτοῦ
κόπωι ἐπλὴοωσεν τὴν τοῦ κοινοβίου οίκοδομὴν σπουδὴι πολλῆι καὶ

20 ποοδυμίαι χοησάμενος. καὶ συνοδίαν ὶκανὴν αὐτόὐι πεοιποιησάμενος
ίἶαῦλόν τινα ἀοχαῖον ἀναχωοητὴν άμα Θεοδώοωι μαδητὴι αὐτοῦ
διοικητὴν τοῦ τόπου κατέστησεν. τοῦ δὲ Παύλου τελειωδέντος

| _· / Ώ Θ /(3 ί 3! 2 1 ¬|κοατησας της διοικησεως ο εο ωοος τον τε ιδιον αδελφον ὲεογιον
καὶ Παῦλον τὸν ἑαυτοῦ δεῖον π οσελά ετο Μελιτι νοὺ ὅντας τῶι

| Γί 1 1 2- | 7 ς _·25 γεηει° οιτινες καταικαιοους του Ιίαστελλιου καλῶς ὴγησάμενοι της
αν 2 Ρ· 2 ν-ντε Αμαδουντων και του αέἱιλα τας ιεοαοχίας διεδέξαττα χαὶ ταυτα

μὲν πεοὶ τοῦ Καστελλίου·

16 ιτε. 1 = 1. εεΡι. εεε-81. λες. εεε

οτανννιοα

5 καιλεύδεισ Ο 4 ἀδελφῶν τινῶν Ιανννίἶτ 5 μηδὲν Ο 'Ϊ ὰδυ-
μῶσιν Ια Ι ἀναστὰς Ο Ε) ἀποστέλλει νν Ι καστέλλιν νιλἶ, οονν. νν
καστέλλην Ια | τῶν ἀδελφῶν ννθ 10 οὐσ Ια | τοῦ 151111: Ια Ι
δεξάμενοσ ὁ δεῖοσ ν 11 ἐπὶ 151111: Ο 12 ποοσφόοωσ ἐμελέτα
Ιῷνννθὶ 15 ιιίαοκιανὸσ] ἀββασ [σάβασ Θ] μαοκιανὁσ ννθ 15 τοίτη
Οννθτ: τετάοτη Ιανς 15/15 τῆσ_ὶνδικτιόνοσ] ινδικτιόνοσ τοίτησ Ο
15 οὕτωσ Ιαννίἕ 18 αὐτοῦ Ο 12 σπουδὴν πολλὴν ΟΘ 20 ποο-
ὐυμίαν Ο | ἱκανὴν Οννίἔ: πολλὴν Ιαν Ι πεςιιποιησάμενοσ αὐτόίὶι Ο
21 ἑαυτοῦ νννθ 22 διοικητὰσ Ο· 8 ὁ ίοὶπἰτ ννίἔ 24 ποσ-
εβάλετο Ο Ι μελιτινοὺσ Ιανννίἔ
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Φο οτ- Βό ατὴο ὴμῶν Σάβας τὸ τοῦ Ϊίαστελλίου κοινόβιον συστησά- ΚΗ 28
μενος πᾶσαν σπουδὴν ἐποιεῖτο καταφυτεῦααι εὶς αὐτὸ άνδοας ποο-
βεβηκότας καὶ ἐν μοναχικὴι πολιτείαι διαποέποντας. καὶ ὅταν
κοσμικούς τινας ἐδέχετο ἀποτάξασδαι βουλομένους, οὔτε είς τὸ [ία-

5 στέλλιογ οὔτε είς τὴν λαύοαν είς κελλίον ὴφίει αὐτοὺς οίκῆσαι, ἀλλὰ
/Μκηὸγ κοινόβιον κατὰ τὸ ἀοκτῶιον μέοος της λαύοας συστησάμετος
Ζω ἄγηοας εἰς αὐτὸ ἐστυμμένους καὶ νηφαλέους καταστὴσας ἐκεῖσε
τοὺς ἀποτασσομἐνους μένειν ἐκέλευσεν, ἕως οὐ τό τε φαλτὴοιον
μάιθωσι καὶ τὸν τῆς φαλμωιδίας κανόνα καὶ τὴν- μοναχικὴν παιδευ-

10 .¿γὥΟ·μ› ἀκοίβειαν, αὐτοῦ πάντοτε λέγοντος ὅτι δεῖ είναι τὸν κελλιώτην
μοωαχἐγ διακοιτικον και σπουδαιον, ἀγωνιστην, νηφαλεον, σώφοο-
μας κοσμιον, διδακτικον ου διδασκαλιας χοηιζοντα, ικανον ὅντα τά
τε μέλη πάντα τοῦ σώματος χαλιναγωγὴσαι καὶ τὸν νοῦν τηοεῖν
ᾶσωαλῶς. τὸν γὰο τοιοῦτον μονότοοπον οἶδα τὴν γοαφὴν ὀνομάζουσαν

15 ἐυ τῶι λέγειν κύοιος κατοικίζει μονοτοόπους ἐν οἴκωι. Ι
ὅτε δὲ ἐδοκίμαζεν τοὺς ἀποταξαμένους τόν τε τῆς φαλμωιδίας κανόνα
ἀςωτβως μεμαὕηκότας καὶ ὶκανοὺς γεγονότας τὰν έαυτῶν νοῦν τηοεῖν
και καδαοιεύειν τὴς τῶν κοσμικῶν μνήμης τὴν διάνοιαν καὶ ποὸς
τοὺς ἀλλοτοίους λογισμοὺς ἀνταγωνίζεσδαι, τότε παοεῖχεν αὐτοῖς

20 κελλία είς τὴν λαύοαν· εὶ δὲ εἶεν δυνατοί, ἐπέτοεπεν αὐτοῖς οῖ-
κοδομἦσαι διαβεβαιούμενος καὶ λέγων ὅτι ὅστις ἐν τῶι τόπωι
τούτωι κτίσει κελλίον ὴ ἐπικτίσει, οὕτως ἐστὶν ὡς ἐκκλησίαν ϋεοῦ
κτίζων.

Ταῦτα ποιῶν καὶ διδάσκων ὁ πατὴο ὴμῶν Σάβας ἀγενείωι παντελῶς
συνεχώοει συνοικὴσαι τὴι ῦπ) αὐτὸν συνοδίαι μὴ πληοώσαντι
ὅφιν τῶν γενείων διὰ τὰ σκάνδαλα τοῦ πονηοοῦ καὶ εἴ ποτέ τινα

το οι
ΗΟἀ-αν Ἑ

18 Ιαο 3, 2 _ 15 Ρε 07, '7

Οῃνννιθὶ

1 ῇἶ Ον, Βαιτὰ αΙοαοεοΙ1οἰυτοιι Ια 2 πασαν Ι”ε11Ιν Ιαν | αὐτὸν
8 μοναδικιἶ Ο 4/5 καστέλλϋν Ιαννν 5 ἐν τῇ Ζαύἕα νννςἐ εισ
κελλία ννίἶτ 1131111: ν Ι ὴφείη Ο ὴφιεν Ιανννθτ Ι εἶσ αυτο ΕΘΙΙΗΖ Ο
ἐν αὐτω Οι Ι ἐστημένουσ Ια γενναίουσ ννω" | νηφαλίουσ ν 8 εκε-
λευεν Ιαν Θ φαλμωιδίασ] ἐκκλησίασ Ο 11 μοναχὸν ΟΙαν: μοναχι-
,ὀὴυ παίδευσιν καὶ ἀκοίβειαν ἐξησκημένον ννθ· Ι Ζω ἘΘΙΙΙΙΙ ννον Ι ΜΙ·
φάλιον ν 18 τε 1”οΙπΗ› ννθ | τοῦ σώματοσ παντα Ο 14 0·
Ρομάζοττα Ο 10 ἐδοκίμασεν ννωῃ' 18 καθαοεύειν Ιαννν 20 ἦσαν
Εν 20/21 οίκοδομησαι κελλίον Ιαν οὶκοδομήσαι ἐαὐτοῖσ Ο ἑ1ίδια-
βεβαιούμενοσ αὐτοὺσ Ο 22 ἐπεκτίσοι Ια | ὡῦ' ὁ 1717 24 ΚΘ Ο1×ν
25 ηἰκησαι Οννθ Ι ὐπἀ αὐτοῦ Ο μεταυτοῦ Ο

Έ. 11. Π. 49,2: Βονκνιιτὶτ 8
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ὰγένειον ἐν -ἀτελεῖ ὅντα τῆι ὴλικίαι βουλόμενον ἀποτάξασΰιαι ἐδέγετο,
ἐδεξιοῦτο καὶ τῶι τοισμακαοίωι ἀπέστελλεν ἀββαι Θεοδοσίωι ἐκ

"' "' 3 | 1 εν- ν . Λ . ίτης του ίίαὐίσματος ὴδη εκκλησιας ανα¿ωοήσαντι καὶ ὐπὸ λίαοινου
α-× Ι ›-× | | 1 1 ι-× οιτου την Φωτεινου λεγομενην συστησαμενου μονὴν και ./Ιουκα του

5ίΙ4ετωπινοῦ τῶν πάλαι ὺπὸ τοῦ δσίου ίἀὐὐυμίου παιδευδέντων είς
μοναχικὴν τελειότητα ποοβιβασδέντι καὶ ὡς ἀπὸ τοιάκοντα πέντε
σταδίων τὴς λαύοας οὶκὴσαντι ποὸς δυσμὰς καὶ κοινόβιον αὐτόὐι

_ -τ Δ-× _· 1 Ο Ιτηι του Χοιστου συνεογείαι συνιστωντι πεοιφανέστατον. και ο μεν
πατὴο ὴμῶν Σάβας ἀποστέλλων, ὡς εῖοηται, ἀδελφδν τῶι μεγάλωι Ι

10 ἀββαι Θεοδοσίωι ποῶτον τὰ τοιαῦτα αὐτὸν ἐνουδέτει λέγων° τέκνον,
> ι ε ~ ι ε λ 1 1 1 . × × = ιαποεπες εστι, μαλλον δε επιβ αβες το την τοιαυτην λαυοαν αγενειον
ἔχειν τι·νά° τοῦτο δὲ καὶ οἱ ἀοχαῖοι της Σκὴτεως πατέοες ἐνομοδέ-
τησαν καὶ ἐμοὶ παοαδέδωκαν οἱ πεοὶ τὸν μέγαν πατέοα ὴμῶν Εὐδύ-
μιον. βουληδέντα με γὰο τὴν αὐτοῦ λαύοαν οὶκησαι ἀγένειον διεασάμενος

-ι εκ ί Ρ 31ο τωι μακαοίτηι ἀπεστειλεν Θεοκτιστωι λεγων ότι άτοπόν ἐστι και
ἐπιβλαβὲς ἀγένειον ἐν λαύοαι οὶκεῖν. καὶ αὐτὸς ἄπιδι ποὺς τὰν Ιἀββαν
Θεοδόσιον κἀκεῖσε χοησιμεύσεις. ὁ δὲ μέγας ἀββας Θεοδόσιος οοχό-

ν-# / 2 ~μενος τὸν παο” αὐτου πεμφδεντα αδελφὸν έσπευδεν πασιν τοόποιςιδεοαπεύειν αὐτὸν διὰ τὸν |ἀποστειλαντα. γεγόνασι γὰο ὀμόφυγοι
ν ε κ 120 και ομοφοονες πνεοντες αλληλους μαλλον ὴ τὸν ἀέοα, ὥστε τὴν κατὰ

δεὺν αὐτῶν ὁ όνοιαν τε καὶ συμφωνίαν τοὺς Ίο οοολο τί-το μολοτν
ἀποστολικὴν ἐὐγὴν νέαν Πέτοου καὶ Ἰωάννου. Θ Ι 9 Ι

ἴί 1 2 | 3 1 ΒΟΰεν τους α οτεοους αυτους α ι ανδ ίτα καὶ τῶν ονα·ῶν
Ξ λ _ ν ε Ξ ι· ι Ω ς γ Ιω ν έεξαοχους πεποιηκεν ο εν αγιοις ιεπισκοπος Σαλουστιος μελλων

25 ἐν Χοιστῶι τελειοῦσδαι αὶτηδεὶς παοὰ παντὸς τοῦ μοναχικοῦ σχὴ-
ματος° τίς δὲ αὶτία γέγονεν τὴς τούτων ποοβολης, οι” ολίγο" ἐοῶ_
Έὶλπιδίου καὶ (Ηλία τῶν τοῦ ἐν ἀγίοις Πασσαοίωνος διαδόχων

αντοΝ

ΟΙιννν( (Ι)

1 ἀτελεῖ Ο: τελεία Ιανννίἔ Ι τῆι ΐοΙιΙυ Ιανννθ 1/2 ἐδέχετο.
ἐδεξιοῦτο Ο: έδεξιοῦτο Ιαννν ἐδέξατο (1 2 καὶ Ο: 1131111: Ιανννίἶτ
8 ἐκκλησίασ ὴδη Ο | ἀναχωοὴσαντοσ Ο 4 τοῦ τὴν] τὴν τοϋ Ο |
λεγομένου Ο | μονὴν συστησαμένου Ιανννίἑ 5 τῶν ΙΌΙΊΙΙ3 ννίἔ Ι
καὶ εἰσ Ο 5 ποοβιβασδέντων Ο '? οὶκὴσαν ν κοινόβιν Ο
12 σκίτεωσ Ο Ι πατέοεσ ΓΘΙΠΙ1 Ο 18 καμοὶ Ια καὶ ἄλλοι ν Ι
παοέδωκαν ννβἕ Ι μέγα Ια ίοΙ1Ιυ ν 14 βουληΰέντι ν Ι γάο με
Ιαννν γὰο καμὲ (1 15-μακαοίω Ο(} 15 ἐν λαύοαι] λαῦοαν Ο
18 παο” αὐτοῦ τὸν Ιαν 11) δεοαπεῦσαι Ιανννθτ 211 συμπνέοντεσ
ἀλλὴλοισ Ο 21 τε ΙΘΙΊΙΙ: Ιανίἔ 22 νέαν ἀποστιἔικὴν ζυγὴν [συζυ-
γὴν ν νέον ἀποστολικὸν ζεῦγοσ ννων] Ιανννθ 25 21 ΟΙαν αὐτῶν Ο
24 σαλουστίνοσ Ο 25 μοναδικοῦ Ο 25 παοαβολῆσ Ια 2? τοῦ
ίο1πΙ1› ννθ
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29. 30 Θαιοαε ιιηἀ 'Ἑὶποοεὶοεἰοε 11η

τελευτησάντων ἀοχὶμανδοὶτῶν κατὰ δὶαδοχὴν ὅυτωο %αὶ /1αζάΘ0.υ Ι
× ε. | · ς .- .ττνὀς την εκείνων ηνεμονὶαν δὶαδεἑαμἐνου, ὁμοίως ὁὲ καὶ Γεηωτῖίοτυ

τν Ἱ | ...του την /ὶαυὀαθὶαιὶ Μδ7»αἸ)77Ρ ὀὶαὀεξαμευου αποσχίσαυτηἔ τοκ χαϋο-
~ | | Ἱ |λὐκῃς κοινωνίας καὶ τελευτησαντος καί τίνος Ἄἱναστασίου τὴν

τ ζ 5 | τ· κ _ ,_ἦυεμονὶαν δὶαδεξαἔὶενου αναοχὶα τὶς ην καὶ στολυαοχία ἐν τοις μοναχοτς
κτ ` _ Ἡ 7 ζ Α το 5

τὸ τηνὶκαυτα εκοατωτ εξ ων ποφυκεν νεννασΰαὶ αταξία τε καὶ στάσὶς_
ὅ-βεν ἐν συνχύσεὶ τοϋ μοναχὶκοῦ ὑπάοχοντοςς Λαζάοου ἦδη καὶ

7 ~ \ κ > ~"Αναστασίου των κατα δὶαδοχην αοχὶμανδοὶτων ἐξῃσϋευηχότωητ
ν-# / ~ Α -_ 3 \| Ἱ ~ |ἐ% του τονου της μοναχὶκης ακοὶβεὶας και ταὶς νηὶνατς ῳηοωτίστ %α¿

κ | ν ετ ×Ζοσμὶκαὶς ποοσοδοὶς ποοσασχοληδεντων, οτε μαλὶστα καὶ Υἰναστα-
Ο-ίου τὴν βασιλείαν Ζήνωνος δίαδεξαμἐνου καὶ τοῖς ”ΑποσχὶσταΖς

Ο × / ι ‹· 2 ι· »παθοησίαν δεδωκοτος, τοτε δταναστας ο εν ανὶοὶς Σαλούστὶος
Ά _ [Ϊ 5 ~ `τὁῳ ανωτεοοα μνημονουδεντα αββαν ίἱίαοκὶανὸν ἀοχῃαανδοίτην πεποίη-

ι κ ... ___Ζε" ὀλίνου δε χοονου παοελδόντος καὶ Πἰαοκτανου ἐν Χοτστωτ
ν # ·-· ~ : | Ν : Ν : »χοωαῃΰτενὶτος παντων των της εοημου μοναχων εν τωι επὶσκοπεὶωτ

πβωὰ τὥὶ πατηὶάοχητ αοοωστουντὶ συναδηοὶσδτέντωνττ στοοεβλήΰησαν
\ ~ | _ \κατὰ ρὀωνην φηφον Θεοδοσὶος καὶ Σάβας ἀοχὶμανδοὶτατ και ἔξαοχοὶ
ν-σ (' Ἱ Ἱ _πάωτωμ των υπο την άνίαν πόλιν μοναστηοίων ὡς ἐοημὶταὶ καὶ

ακτἠμονες βίωὶ καὶ λόνωτ κεκοσμημένοτ καὶ τοῖς δνείοὶς κομῶντες
Ζαθίσμασὶν. ἀπὸ τότε τοίνυν ὁ μὲν ᾶββας Θεοδόσὶος ἀοχηνὸς νένονε

| ,ν ~%α¿ αοχτμανδοὶτης παντὸς του | κοτνοβὶακου κανόνος ἕχων μετ>
| ~ ›-σ τω |αὐτὸν δευτεοευοντα της των κοὶνοβὶακων καταστάσεως φοοντὶδων

τὸν ἐν άυίοὶς ᾶββᾶν Παϋλοσὶ τὸν τῆς τοῦ μακαοίου ίὶίαοτυοίου μονῆς
Γ ὶ Ἱ Κ' Ν Ζ Ἱ |ἠ70ύμε¶›Ον· ο δε πατηο ημωνΣάβας ἄοχων κατεσταδη καὶ νομοδετης

υ . „ ~ 3 ὶπαο-τος του αναχωοητὶκου βίου καὶ πάντων των εν τοις κελλαὶς
|ζηω αωοαὶοουμενων.

Τοῦ μέντοι αοχὶεπὶσκόπου Σαλουστίου τ ὀκτὼ χοόνους καὶ
μῆνας τοεϊς τοῦ Ἱεοοσολύμων ϋοόνου κοατήσαντος καὶ ἐν Χοὶστωὶ

Φον'εἰ ‹¬κ

ο1;ννν'‹Θ)

8/4 καὕολικῆσ] τοῦ ΰῦ Ε 4 κοὶνωυίασ \ᾶ7(}; ἐκκλησίασ Ϊαν ἐκκλη-
σίασ καὶ κοὶνωνίασ Ο | καὶ1 ἙΘΒΗ: Ο 6 ἦνονμενἰαὶί Ενα ἡ70υ!#Εὶ'είαΡ
να } ἦν Οννθτ: ἢ Εν ίἰ ἐκοάτει ΐο}1Η1 ννθ | νενέυὕαι ν 0 Τύ-
που Ο Ι νηίνοισ Εν 10 κοσμὶκοῖσο | αποσχοληΰέντωνῖα 11 Ζήνω-
ωοσ ίοιωτ Ο 12 δὴ οιναστἀσ Οβνθτ Ι σαλουστίνοσθ 13 ἀββα Τα |
αοχῷμαυῷίτην τῶν μοναχῶν Ενννθτ 14 πηοεἱδόντοσ ]ηννν(} 18/19 ἀ-
Ζ-Εἠιαονεσ καὶ Βνιδίίἔ· 1θ λόγω καὶ βίω Ε 20 %€1ὶ ἀπὸ νν
21 καντὸσ ἘΘΙΙΗ: Ο 22 καταστάσεων Ονἰἶθτ | φαϋντἴὕοσ ννα
24 καὶ νομοὕέτης ἙΘΙΠΒ Ο _ῷ Βὅ/Ζθ κέλλαὶσ-ποοαιοονμένων Ϊαννδηἔ: ἐκ-
%2_ῃσίαισ ζώντων Ο 27 ΛΑ Ον ἙοΙ1Η› Ι; | σαλουστίνου ΟΟ 28 δού-
.μοτμ 1; | καὶ ΪΘΒΙΒ Ο

εν

× τ

Ρ. 261

Ρ. 282
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118 Εουοα άσε Βαιοειε

κοιμηδέντος μηνὶ Ίουλίωι εὶκάδι τοίτηι της δευτέρας ὶνδικτιόνος
~ μυ 3 / /

Ἱἰλίας ὁ πλειστάκις ἐν τωι ιτεοὶ του ὁσίου Ζἶυδυμιου λονωι μνη-
μονευΰεὶς τὴν στατοιαοχίαν διεδέξατο τῶι πεντηκοστῶι ἕκτωι της

.ν ν ι ‹· } ι ει # Φ #του μακαοιου Σαβα ηλικιας χοονωι. οστις πατοιαοχης ίἰλιας
5 ῶικοδόμησεν μοναστὴοιον πλησίον του ἐπισκοπείου καὶ ἐν αὐτῶι

στεοισυνὴνανεν τους της άνίας Ἱ1ναστάσεως σπουδαίους εἰς τους
πεοὶ τὸν πυονον τοῦ Δαυὶδ τόπους διεστιαομένους, κελλία ἑκάστωι
αὐτῶν διανείμας πᾶσαν σωματικὴν ἀναξπαυσιν ἔχοντα. αὐτῶν δέ,
ὡς εἴοηται, συναΰ·οοισδ·έντων ὁ πατὴο ημῶν Σάβας διάφοοα τταα

με ,_ με _ |10 αυτων ᾶνοοάσας κελλία ξενοδοχειον ταυτα τηι λαυοαι ττεντοιηκεν.
ἦσαν δὲ καὶ ἄλλα [κελλία] κατὰ τὸ βόοειον μέοος τῶν ανοοασὕέντων
κελλίων, ἄπεο ἐβούλετο ἀνοοάσαι εὶς λόνον ξένων μοναχῶν. καὶ
ὶκανὴς χουσίου | στοσότητος ζητουμένης οῦκ εἶχεν τιλὴν|ένὸς σημισσίου

ι-ι | 1 ν-«καὶ τηι είς δεὸν πίστει ἐντεοειδομενος δεδωκεν το σημισσιν αοοαβωνα
15 λἶνων· εἰ μὴ/ αὔοιόνκσε ντληοώσω, ἀντολῶ| τὸν ᾶἔοαἔῶνα: καὶ ἐν

αυτὴι τῆι ὴμεοαι στοα του ανατειλαι τονμηλιον αυτου ντεοιιτουτσυ
5 1 9ενδυμουμένου και κατα διανοιαν ποοσευχομενου ευχεται τις προς αυτον
ξενικὸς ἄννωστος παντελῶς καὶ δίδωσιν αυτῶι έκατὸν ἐβδομἠκοντα
νομίσματα καὶ νταοαυτίκα ἀναχωοεῖ μηδὲ τὴν οὶκείαν ἀπαννείλας

20 στοοσηνοοίαν. ό δὲ μακαηίτης υαυμάσας τὴν του θεοῦ ταχεϊαν ἀντίληφιν
δἐδωκεν τὸ τίμημα τῶν κελλίων καὶ καδίστησιν ξενοδοχεϊον ἕτερον
στοὺς τὴν τῶν ἐοχομένων ἀπὸ ξένης μοναχῶν ἀνάπαυσιν. ἦν δὲ καὶ
τῶι .Ϊίαστελλίωι ττεηιποιησάμενος ξενοδοχεία δύο ἔν τε τῆι άνίαι
πόλει ου μακοὰν του πύονου του Δαυὶδ καὶ ἐν Ίεηιχῶ ἐν ἑνὶ τῶν

25 ὡιιηδέντων παο” αυτοῦ παοαδεισίων.

1-8 ἰηἀ. 11 = 1. θεου. 4θΒ_31. Ααἔ. 494; έιθ. ἰτοισοηεηαἰαι· = 494

Ο1.ν1λἴ((})

1 ιουνίω Ο ἔἰ καὶ τὴν Ε ίἱ συνὴνανεν Ο ἐπισυνήνανεν Ο [
τοὺςε] τὸν Ο 7 διεσπαομένουσ 1”ο}1Ιἱ› 1] 8 πᾶσαν ίοἰτἰἰσ Ο |
δὲ 1-ο]πΗ: Ο 10 ταῦτα Ἑοὶιἰυ Ο | τῆσ λαύηασ Ο 11 ἄλλα Ο:
ἄλλα κελλία Ενιλἴα Ι βύοοιον Ο 18 σημισσίου Ϊ1 σημισίου Ο
σιμισίου 177 ὴμισσίου ν ὴμισίου Ο 14 σημίσσην Το σιμίσιν νἰἴ σημί-
σιον Ο ἠμίσσιν ν ὴμίσιον Ο 16 σε πλὴοώσω Ο: πᾶσαν τὴν τιμὴν
[τιμὴν δώσασ Ο] ἀποπληοώσω Ϊανννθἴ | ἀπόλλω Οῖανννθτ ᾶπολλύω
ννω" 1θ ἠμέηα Ο: όοισὕειἶση ὴμἐοα Ϊσννἰἶθτ 1? τιοοσευχομένον
Ϊανννθτ: ποοσευλαβουμἑνου Ο [ τιοὸσ αὐτόν τισ Ο 18 ἄννω-
στῦσ ἔενικὸσ Ο 10 ἀναννείλασ Ο 20 ἀντίλημινιν 1700111” . 24 τοῦ2
ἙΘΒΙΒ Ϊσ Ι ἐνλ ἰοὶτὶυ 1; 26 παηαδείσων νἱἴθτ . _
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Κατα τοῦτον τὸν χρόνον απέστειλεν ὅ δεὸς τῶι πατρὶ ὴμῶν δύο
ἀὀελφοὺἔ Μχτὰ σάθλία ἐ% τῆἔ μὲν Ἰσαυθίαἐ ὁρμωμένους, Θεόδουλον
δὲ καὶ Γελάσιον προσανορευομένους, οιὕστινας, ὡς ἔμοινε δοκεἰς
Βεσελεὴλ καὶ Τἶλιὰβ τους ἀρχιτέκτονας τῆς σκηνης εἰ καλέσετέν
τις, αϋχ εὶμααῃισἶι- ταὕξτους νὰρ έχων ὅ παρ> ὴμῖν νέος Πίωυσὴς
τά τε \λειπσντα)εις~ την εαυτου” περιφανεστάτην ἔκτισεν λαύραν καὶ
τὰ περι αντὴν ευανὴ μοναστὴρια. καὶ πρῶτον μὲν ἔκτισεν μανκιπεῖον
καὶ νοσοκομεῖον εν τῆι | λαύραι καὶ ὑπεράνω τὴν μενάλην ῶικοὁό-
μησεν ἔκκλησίαν τῆς πανυμνήτου δεοτόκου καὶ ἀειπαρδένου Μαρίας,
της ΰεοκτίστου ἐκκλησίας στενοχωρούσης τὴν συνοδίαν πληδύνουσαν
καὶ τῶν ἶάρμενίων πληδνυνδέντων καὶ ἐν τῶι μικρῶι ευκτηρίωι
στενοχωρουμένων. ἀνὰ μέσον δὲ τῶν ἀμφοτέρων ἔκκλησιῶν μεσίαυλον
πεποίηκεν, ἕνδια πρώην εἶδεν τὴν του στύλου πυρὸς ὀπτασίαν·
ἐποίησεν δὲ καὶ δοχεία υδάτων μένιστα ἐν τῶι χειμάρρωι. τὴς οὕν
μευαλης εκκλησιας οικοδομηδείσης καὶ κόσμωι παντὶ διακοσμη-
δείσὴἐ %¶ΤΘλ°δ;ὼν ὁ ἐν ὰνίοις Ίἰλίας ἀρχιεπίσκοπος εἰς τὴν λαύραν
ταύτην ενεκαινισεν και δυσιαστήριον ὴνιασμένον κατέπηξεν ἐν
αὐτῆι μηνὶ Ἰουλίωι πρώτηι τῆς ἐνάτὴς ίνδικτιόνος, ἑξηκοστῶι δὲ
τρίτωι τῆι” τοϋ μενάλου Σάβα ὴλικίας χρόνωι. τότε οὔν τοὺς μὲν
°Αρμενίους μετέστησεν ἀπὸ τοῦ μικροῦ εῦκτηρίου πρὸς τὸ ἐπιτελεἰν
τὸν τῆς ψαλμωιδίας κανόνα τὴι τῶν ,Αρμενίων διαλέκτωι εὶς τὴν
δεόκτιστον ιἕκκλησίαν παρεννυήσας αὐτοῖς τὸ μεναλεϊον καὶ τὴν
λοιπὴν ᾶκολουδίαν ἐν ταῖς συνάξεσιν >Αρμενιστὶ καδί έαυτους λένειν
ιὀαὶ ἐν τῶι καιρῶι τὴς θείας προσκομιδῆς ἔρχεσΰαι μετὰ τῶν (Ελλη-
νισταρίων καὶ τῶν θείων μεταλαμβάνειν μυστηρίων· ἐπειδὴ δὲ

4 Βκοἀ 31. 2. Β _ 18. 19 ὶτιἀ. ν1111 = Ι. Βορυ. 500 = 31. Ααἔ. 501;
63. Εουουεῇαυτ = 501.

οΙ:τνν‹Θ=)

1 ῖη Ον, Βατιςἰ αυεεεοὶαιαἰτϋοιι Ε | τῶν Ε Ε 2 ὁρμωμέ-
νων Ο | ὕεόδωρον ν 8 τε Ο £θ1±1ι Θ 8_6 ὡσ-τισ Ο; έαν τισ
ὡο· ἔμοινε δοκεῖ [ὡσ ἔμοινε δοκεῖ έαν τισ Υ ὡσ ἐάν τισ ἐμοίνε δοκεῖ Ο-1 _
σκηνῆσ κα?-έσειεν Ενννθ 4 ὲλιαμ Κ7 6 οϋκ° Ον | νέοσ παρ' ὴμτν
Εννἰἴθτ | ταωσησ Ε 8 αὐτ0ϋ Εν 1θ πληΰυνδεϊσαν Ενθτιλί 12 μέ-
σαυλον ννἶἔ 18 τοϋ πυρὸσ Ενῖλί 15/18 καὶ_διακοσμὴδείσησ
ἙΘΙΊΗ; Ε 18 ὁ ἙΘΙΠΙ: Ε 1? ταύτην τὲ Ενῖίθτ 1?/18 εὶσ αὐτὴν
Εννν | ἰουλίω ΟΕν; ὶαννουαρίω ῖλἴθ | ἐννοἱτὴσ ΟΘ 18/19 έξη-
κοστῶι-χρόνωι ἙΘΙΗΒ Ε ἑξηκοστοῦ δὲ τρίτου_χρόνου νννίἔ 11) μὲν
Ο: ΐοιαἰυ Εννἱίθ 21/22 εὶσ_ἐκκλησίαν υαοιπ ἄκολουΰίαν 23 ἔθςὶ:Θ11τ Ο
28 'Αρμενιστὶ ίοιτὶτ Ο τ ρ
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τινὲς αὐτῶν λένειν ἕπεχείρησαν τὸν τρισάνιον ὕμνον μετὰ τῆς ὑπὸ
Πέτρου του ἐπίκλην Ϊί-ναφέως ἐπινοηδείσης προσδὴκης τοῦ ὁ σταυ-
ρωδεὶς δι” ὴμᾶς, ὰνανακτὴσας εὶκότως ὁ δεῖος πρεσβύτης (Ελληνιστὶ
τοῦτον αὐτοὺς ψάλλειν τὸν ὕμνον ἔκέλευσεν κατὰ τὴν ὰρχαίαν τῆς
καδολικῆς ἐκκλησίας παράδοσιν καὶ οὐ κατὰ τὴν τοῦ ρὴδέντος
Πέτρου καινοτομίαν τοῦ τὰ [ἶὐτυχους φρονἠσαντος καὶ ἐκ δευτέρου

_' | .-τυραννικωι τροπωι του Ἄντιοχείας δρόνου κρατήσαντος καὶ ὑπὸ
τῶν ἐκκλησιαστικῶν δεσμῶν ἐκβληδέντος καὶ πάλιν ἐκ τρίτου μετὰ
τὴν ἐν Ἰσαυρίαι νενενημένην του Ίλλου τυραννίδα ἐπὶ τῆς βασιλείας

| Ν ~ ~ _Ζὴνωνος βασιλικηι αῦδεντίαι του αὐτου δρόνου κρατήσαντος ὰδέσμως
1 | ,_ ~ ._μὴ λυδεντων των κατ: αὐτου νενονότων ὰναίὶεμάτων καὶ πασαν
ι : __/την Ανατολὴν ἐκταράξαντος καὶ ὑπὸ του πάπα ”Ρώμης Φίλικος

αναδεματισδέντος διά τε τὴν έτεροδοξίαν καὶ τὴν εὶρημένην τῶι
τρισανίωι προσδὴκην. ὅδεν δικαίως καὶ εῦσεβῶς ὁ πατὴρ ὴμῶν

ν Ι „ ~ἕαβας την ὑπ” ἐκείνου ἐπινοηδεισαν προσδήκην ἀπωσάμενος τηι
Α °” .'| . ί . ῖ ίεκκλησιαστικηι ειπετο παραδοσει. εδισπισεν δὲ ὥστε κατὰ μὲν

σάββατον τὴν σόναξιν εἰς τὴν δνεόκτιστον ἐκκλησίαν νίνεσδαι, κατὰ
1 1 >-< λ ,_δε κυριακην εὶς τὴν της δεοτοκου ἐπιτελεισδαι ἐκκλὴσίαν καὶ ἀπα-

ραλειπτως ἀπὸ ὀφὲ ἕως πρωὶ ὰνρυπνίαν ἐν αμφοτέθως αηῇτεσϋαχ
ταῖς ἐκκλησίαις κατά τε κυριακὴν καὶ δεσποτικὴν ἑορτὴν.

Ἰ ~ | ~ Η πο |Αυτου τοινυν\τὴι του δεου χαριτι ἐν ὅλίνωι χρόνωι τὴν τε λαύραν
. 1 Χ -Μπλ(±τ'ω|αντΟ9 ααι τὴν συνοδιαν Ι αῦξὴσαντος καὶ τὸ του ίίαστελλίου

× ν κ .. __ ~κοινοβιον συστησαμενου και πάντων των λοιπων λαυρων καὶ ἀνα-
Ζωθὶὶτῶν ἐἔαθ7ίΟυὶ'τΟ9 Οἶ ἄνωτέρω μνημονευδέντες μαδηταὶ αὐτοῦ

1 | συ ~και κατηνοροι τηι του [ίαστελλίου συστάσει μαλλον φδονὴσαντες
τι -αλλου τε τν συνοδία ῦπονοδεὐσαντε · ·' 9- › Η -9 9 ς και τεσσαρακοι τα νενοιοτες
ἔῖν ΉἸὉ9 σχαωῦ ὀαίμ0ῖ'Θ9 σνυτριψὰς κατ” αὐτοῦ ἐποιοῦντο. δ δὲ

Ί κιπατα ”ιων Σά α π αυ ὲν δπάο ων ` ° τ 9 1Ι λ? 9 Θ 9 Μ ρχ προς αν ρωπους, μαχητης
1 |δε προς δαιμονας, παραχωρὴσας αὐτοῖς ὰνεχώρησεν ἐπὶ τὰ μέρη

Σκυδοπόλεως καὶ ἐκάδιισεν είς έρημον τόπον παρὰ τὸν λενόμενον
ποταμδν Γαδάρων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖσε ἐν σπηλαίωι ἐπὶ χρόνον ὀλίνον,
ἴ 7 ®| _ ί . ί ~ Ψεν ωι ειωδει λεων παμμενεδεστατος ὰναχωρειν. όστις λέων περὶ

ΟΕννν( Ο)

Ζκτοῦι] τὸ Ο 4 αὐτοὺσ τὸν ὕμνον τνάλλειν Εννν τὸν ὕμνον ὴιάλλειν
αὐτουσ Ο 5 τὴν ἙΘΙΠΒ Ο θ ὑπὸ πέτρου Εν | τοϋ τὰ] ταυτα Ο |
φρονοῦντοσ Ο 8 ΐὶεσμὸν νν καὶ τὸν ταύτησ δεσμὸν ννωῖι' 12 φίληκοσ ν
Ψηλϋωσ Ο 15 ὰποσεισάμηἔτ Ενννθ τῆι Ι”οΙ11ϋ νν(} 1? νί-
νεσὕαι Ἑοὶτὶυ Ενννἶἑ 21 ΑΓ ΟΕν δν Ο: χὔ Ενννθτ 24 έξαρ-
Ζθντθσ ννἶἕ 22 εὶσ Εν 80 ἐκάίὶισεν ἐκεῖ Ο 82 εἴωΐὶεν Ο

ΔΓ
Ρ. :

Ρ. :
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τὸ μεσονύκτιον ἐλδὼν εὐρεν τὸν μακαρίτην καδεύὁωιτα καὶ χαβά
2 μενος τοῦ κεντωνίου αὐτοῦ τῶι στόματι εἶλκεν αὐτὸν ἐξῶσαι του

σπηλαίου φιλονικῶν. τὸν δὲ ὰναστάντα καὶ τῆς νυκτερινῆς φαλμωι-
δίας ὰρξάμονον ἔξελδὼν ὁ λέων ἐξεδέχετο έξω τοῦ σπηλαίου· τοῦ

5δὲ πρεσβυτου τὸν κανόνα πληρώσαντος καὶ κατακλιδέντος ἐν ὥι
τόπωι εῖώδει ὁ λέων κατακλίνεσΰαι, πάλιν εὶσελδὼν καὶ τοῦ κεντω-
νίου αὐτοῦ λαβόμενος εἶλκεν έξῶσαι αὐτὸν τοῦ σπηλαίου πειρώμενος.
τοῦ τοίνυν λέοντος κατεπείνοντος αὐτὸν ἐξελδεῖν τοῦ σπηλαίου λένει
πρὸς αὐτὸν δαρσαλέωι τῶι αιρονήματι ό πρεσβυτης τὸ μὲν σπὴ-

10 λαιον εῦρὐχωρόν ἐστιν δυνάμενον ἀφδόνως τοὺς ὰμφοτέρους ϋπο-
δέξασδιατ είς νὰρ τῶν αμφοτέρων ὴμῶν ὁ δημιουρνός. σὺ δὲ | εἰ
μὲν βούληι: μένε αὐτοῦ° εὶ δὲ μὴ νε, ὰναχώρησον. ἐν
δεοῦ ἐπλάσδην καὶ τῆι αὐτοῦ εὶκόνι τετίμημαι. ταῦτα ὰκο
λέων %αὶ τρόπον τινὰ αὶδεσδεὶς ὰνεχώρησεν.

Ιϋ Αὐτοῦ δὲ ἐν ὀλίναις ὴμέραις ἐπισημου αὐτόδι νενονότος ὴρχοντο
τινὲς πρὸς αὐτὸν τῶν Σκυὕοπολιτῶν καὶ τῶν Γαδαρηνῶν, ἐν οἶς
νεώτερός τις Σκυδοπολίτης ὀνόματι Βασίλειος προσνενὴς ὐπάρχων
Σευήρου καὶ Σωφρονίου τῶν αὐτόθι περιβοἠτων δείαι κινηδεὶς
κατανύξει. ὴλδνεν πρὸς αὐτὸν καὶ ᾶπετάξατο καὶ τὴν ὰσκητικὴν έπαι-

20 ὁειὐε-σο ἀκρίβειαν. περὶ οὐ Βασιλείου ληισταί τινες μαδιόντες ἔπὴλδον
αὐτοῖς ἄφνω ἔν μεσονυκτίωι χρήματα ἔχειν τὸν Βασίλειον ὐποπτεὐοντες
καὶ μηδὲν αὐτοῖς τοῦ αὶῶνος τούτου εὐρηκότες ὰπὴλδον οὶκοδομηδέντεςς
τὴν αὐτῶν πολιτείαν καὶ ὰκτημοσυνην καταμαδόντες. καὶ συναντῶσι

_ ὔνσὶ λέουσι παμμενεδεστάτοις, ἕμφοβοι δὲ νενόμενοι ὥρκισαν τους
25 ὐὴρας οὕτως λένοντες° τὰς εὐχὰς τοῦ ὰββα Σάβα, οὐτινος νῦν τὴν

ᾶρετὴν έὕαυμάσαμεν, ὰπόστητε ἀπὸ τὴς ὁδοῦ, ίνα περάσωμεν. καὶ
οὶ μὲν ϋὴρες τὸ όνομα τοῦ ἀββα Σάβα ᾶκοὐσαντες ὡς ὑπὸ μάστινός
τινος ἐλαυνόμενοι ἔφυνον, οί δὲ ληισταὶ ἀνασδιέντες τῶι δαὐματι
ἐλονίσαντο ὅτι ὅντως δοῦλος τοῦ δεοῦ ἐστιν ό νέρων, ὅστις καὶ

80 μὴ παρὼν δαυματουρνεῖ, καὶ ὐπέστρεψαν ὁμοδυμαδὸν πρὸς αὐτὸν

Θ- Ἡ Ωκ

ἐκΓΦ ΩΝ οε ο.Έ-

ΟΕννν(Ο'τὶ

2 κεντωναρίου ν Ι ἑξεῶσαι Ενννα 8 φιλονεικῶν Ενιν φη-
λονεικῶυ Θ 8/4 τοϋ-άιιαστάντοσ-ὰρξαμένου ῖνυοῃ 5 καΐὶίσαντοσ
ννθ θ/7 κεντωναρίου ν 7 ἐξεῶσαι 5 Ενννθ- 10 αφδόνωσ
101111: ννθ 10/11 χωρὴσαι ἦτοι ὐποδέξασΐὶαι Ο 11 ὴμῶν ἶο111ἰ›
τνννα το ειναι τκνα 16 Π ουν Ι νινονιτισ ειταν τν
113 πρὸσ αὐτὸν τινὲσ Ο | ναδαρινῶν ΟΕνΟ 21 ὐποπτεὐοντεσ Ο:
ὺποπτεὐσαντεσ Ε ὐποτοπὴσαντεσ νθτ ὐπονοὴσαντεσ νν 22 εὑρόντεσ τοῦ
Ωἶῶνοσ τούτου ννθ 28 καὶ2 δὴ νννοῃ” 25 οὕ Ε 2θ ὰπὸ ἰο111ί:

· Ενννῷ | περάσωμεν Ο: παρέλδωμεν Ενννθι 2? ὰββᾶ Ἑε-2111: Εν

Ρ. .τετ
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καὶ προσπεσόντες αὐτῶι τὸ νενονὸς δαῦμα διηνήσαντο. καὶ συν-
~ ··· 4 >-× οι 5δέμενοι τωι δεωι μηκέτι ὰδικησαι ανδρωπον απετάξαντο πάσηι

πα ανο ίαι καὶ ταῖς ὶδίαις ὰπὸ τότε ἕσ όλα ον εω ίαι . τούτους . | | ν ν ον 9
δε διονηιιιονεντοε οννετοεχον προς αὐτὸν πολλοι· ην νὰρ ἐν σλιναις

9 › 9 ν5ημεραις κελλιον δειμαμενος καὶ άλλους δύο αδελφοὐς περιποιησα-
μενος. ὡς οὐν εὶδεν ἑαυτὸν ὐπὸ τῶν κοσμικῶν ὀχλοὐμενον, ὰνεχώ-
ρησεν λάδρα παραδέμενος τῶι δεῶι τοὺς ὰδελφοὐς. ῶντινων τῶι
χρόνωι τελειωΰέντων Ζἶὐμάδιός τις ”ίσαυρος τὸ αὐτὸ κελλίον διαδεξά-
μενος κοινόβιον πεποίηκεν καὶ συνοδίαν εἰς αὐτὸ περιεποιὴσατο.

10 έξ ης συνοδίας ἐστὶν ὁ τίμιος ὰββας Ταράσιος ὁ τὴν Εὐμαδίου ὰρετὴν
1 Ψ | λ ¦| Η 1 2 1 0· | 1και ηνεμονιαν διαδεξαμενος, ίσαυρσς ων και αυτος τωι νενει και

ἐν μοναχικοῖς κατορὐὶώμασιν βιωσά ενος.
τΟ × ε ζ Στ ο #1/ ν κ ε ~ ι 7\ μεντοι ηνιασμενος αβας ελὐων εις την εαυτου λαυραν ευρεν

| / -‹ νοτους μνημονευδεντας τεσσαρακοντα τοὐς πρὸς τὴν του κακου μετου-
# ι·15 σιαν έπιτηδείους ὐπονοδεὐσαντας καὶ εξὴκοντα νενονότας. καὶ

> οτ ¶| Ϊ ~ Π _ Ρ ν-×ελυπειτο καὶ εκλαιεν ικανως διὰ τὴν εννινομένην τηι εαυτου συνο-
δίαι μλάβην καὶ ἐὐαιύμαἔεν πῶς εὐζὴλωτον καὶ πρόχειρον μοχδηρία
ραιδιως τους χαυνους επισπωμενη. και πρῶτον μὲν ὰντετίίὶει τῶι
ἐκείνων δυμῶι τὴν μοκροΰυμίαν, τῶι μίσει τὴν ανάπην, πνευματικὴι

2 Ε οκ η \20 συνεσει και ακεραιοτητι τον εαυτου λόνον ρυδμίζων έπειτα δε
βλέπων αὐτοὺς τὴι πονηρίαι ανδρειουμένους καὶ άναισχυντίαι κεχρη-

| ~ -τ #0 συ σ-0μένονε καὶ μὴ ᾶνοχομενους ἐν τηι ταπεινηι ὁδωι του Χριστου βαδί-
> 1 |ζἶινι αλὴα π2Ο(Ρασ#ζΟμενΟ°ϋ9 προφάσεις ἐν | ὰμαρτίαις καὶ

403/Ο°υ€ ανϋνΘισ%0ιιτα9 συνηνορους τοῖς πάδεσι δίδωσι τόπον τῆι
26 όρνῆι καὶ ᾶναχωρεῖ ἐπὶ τὰ μέρη ὶνικοπόλεως καὶ ὴσυχάζει αὐτόδι

9 κ ν ο ν ε ν ... ,_επι αλ-ειον; ηιιεοας νποκοτω μιας κερατιος ἐκ των κερατίων οιοι-
« ο 2 5 3 _τώμενος. καὶ μαδων ο του τόπου επίτροπος εξηλδεν πρὸς αὐτὸν

καὶ κτίζει αὐτῶι ἐν αὐτῶι τῶι τόπωι κελλίον καὶ ἐν ὅλίναις ὴμέραις

28 Ρε 140, 4 _ 24 Βοτη 12, 19

ΟΕννν((})

Β τούτου] τοὐτον νν τοϋ Οι 4 δὲ ΪΘΒΙΒ Ε | πολλοὶ πρὸσ αὐτὸν
Ενννθ 8 αὐτὸ ἱε111ι› Εν Θ τε πεποίηκε ννθ 1θ τάρασισ Ε
11 καὶ τὴν Ο 12 βιωσάμενοσ Ο: βεβσημένοσ Εννν ὰκρίβειαν μεμυη-
τινοσ α τε Π ν, κατά πςεεειιῃιιιεο 1; 16 νιον] και
ρουσ καὶ ννωϊτ 18 ἐννινομένην Ε 1!) ἀνάπην] ὰνεξικακίαν Ε |
τιῇ Ε 20 δὲ Ἑοισἰτ ννθι 22 ἀλλὰ ηαοἰτ άμαρτίαισ Ο 24 ευρί-
σκοντασ Ο 20 ὴμέρασ πλείουσ Ενννθι 2ίἱ κεραταίασ Ενννθι,
οοτν. νν 28 αὐτῶι1 ίεὶιὶιε .ΟΘ

Ρ. Ἡ
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τὸ κελλίον ἐκεῖνο κοινόβιον νένονεν τὴι τοῦ Χριστοῦ συνερνείαι καὶ
χάριτι. αὐτοῦ τοίνυν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις ὅντος οὶ νεννάδες ἐκεῖνοι
τὴς χρονία9> αυἶ0'υεἀῖ€Ο”υσία9 δραξάμενοι διαφημίζουσιν είς τὴν λαύ-
ραν ὁτι 0 αββα9 ημων Τα9 ἐρὴιιΟν9 περιερχόμενος δηριάλωτος νέ-

ϋνονεν, καὶ συναρπάσαντες τοὺς λοιποὐς εὶσέρχονται εἰς τὴν άφίαν πόλοι
πρὸς τὸν ἐν ὰνίοις ἀρχιεπίσκοπον Ἱτίλίαν λένοντες ὅτι ὁ ἀββας ὴμῶν
εἰς τὴν περὶ τὴν νεκρὰν δάλασσαν ἀναχωρῶν έρημον λεοντόβρωτος
νένονεν· ἀλλὰ κέλευσον δοῦναι ὴμῖν ὴνοὐμενον. ὁ δὲ ἀληδῶς τοῦ
ὐεοῦ ίεράρχης (Ηλίας νινώσκων ἀπὸ τῶν χρόνων τοῦ ἐν ὰνίοις

ΙΟ ὶἶὐὐυμίου τὴν ἔκ νεότητος τοῦ δείου Σάβα ἀναστροφὴν ἀπεκρίνατο
πρὸς αὐτΟὴ9 λέν60ν° ἕνὼ μὲν ὐμῖν οὐ πιστεὐω° οἶδα νὰρ ὅτι οὐκ
ἄδικος ὁ δεδς παριδεῖν τὸν δοῦλον αὐτοῦ δηριάλωτον φενέσδαι·
ὰλλἶ ὐπάνετε, μᾶλλον τὸν ἀββαν ὐμῶν ζητήσατε ὴσυχάσατε ἕως
οὐ ὁ Θεὸς φανερώσηι αὐτόν. τὴς οὐν ὴμέρας τῶν ένκαινίων φδασάσης

Ι5 κατὰ τὴν τῶν ὴνουμένων συνήδειαν ἀνέρχεται είς τὴν ἀνίαν πόλιν
μετά [ τινων ἀδελφῶν τοῦ περὶ ίνικόπολιν μοναστηρίου· ἦν νὰρ ἐκεῖ,
ὡς εἴρηται, μοναστὴριον συστησάμενος καὶ ἀδελφοὺς είς αὐτὸ περι-
ποιησάμεν09- σννήρνει νὰρ αὐτῶι δ ὐεὸς ἐν παντὶ καιρῶι καὶ τόπωι
καὶ πράφματι. καὶ εὶσέρχεται μετά τινων ὴνουμένων πρὸς τὸν ἀρχι-

20 επίσκοπον. ὅντινα πρεσβὐτην δ πατριάρχης ὐεασάμενος καὶ περι-
χαρὴς φενονὼς λαβὼν αὐτὸν κατ) ἰδίαν παρεκάλει εἰς τὴν ἰδίαν
ὐποστρέφαι λαὐραν. τοῦ δὲ συνχωρηὐὴναι παρακαλοῦντος καὶ μηδ”
ὅλως ἀνεχομένον %ινὴδοὶ9 δ ἀρχιεπίσκοπος εἶπεν· πίστευε ὅτι ἐὰν
μὴ ὺπακοὐσηις τῆς τε παρακλήσεώς μου καὶ συμβουλίας, οὐκέτι ὅφηι

25 τὸ πρόσωπόν μου. οὐδὲ νὰρ φέρω ὁρᾶν τοὺς κόπους σου ὐπὸ
ἄλλων ὁιοικουμένους. ταῦτα τοῦ ἀρχιεπισκόπου εἰπόντος ὁ πατὴρ
ὴμῶν Σάβας ὺπέσχετο μὲν εἶξαι τὴι αὐτοῦ κελεὐσει, ἀνανκάζεται
δὲ τὴν ἀκαταστασίαν ἐξειπεῖν τῶν φατριασάντων ἑξήκοντα καὶ

80 τὴν φιλοτοῖραχον αὐτῶν ννώμην. τότε διαναστὰς ὁ πατριάρχης
νραφετ προς τους εν τηι λαυραι επιστολην ουτως εχουσαν

11. 12 1·1εΒι· 6, 1Ο

ΟΕννν((ἔ) '

1/2 καὶ χάριτι Ο: ίενιὶτ Ενννθ 2 ὅντοσ τοῖσ τόποισ νν '? ἕρημον
ιὶναχωρῶν Ενννθτ 2 ὰνίοισ ΟΕν: ἀνίοισ Ε ἡμῶν ννθτ 12 ἀλλὐ
ΪΘἩΙΏ νν 14 φανερώσει ΟΕννΘ‹ | Π Ο 12 ἐκεῖσε ννθ
17/18 καὶ·-περιποιησάμενοσ ῖε111υ νν 20 ὅντινα πρεσβύτην] δν Ε
21 νενόμενοσ ν νενάμενοσ Ε | καδ” Ε 22 ἔφη Ε 1 ὅτι 1”οΙ1Ιυ ννθι
24 τε ίο1111› Ο 1 ὅφει ννωῇ (ἔν 28 εἰπεῖν νθ· 22 δὴ ἀναστὰσ Ε
20 τοὺσ-λαύρα Ενννθ: τὴν λαῦλαν Ο 1 ἕχσυσαν οὕτωσ Ο

Ρ. 270
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Γινώσκειν ὐμας βοὐλομαι, ἀδελφοὶ ἀναπητοί, ὅτι δ πατὴρ
ῦμῶν ζὴι καὶ λεοντόβρωτος οὐ νένονεν. είς τὴν ἐορτὴν νὰρ
ὴλὐεν πρός με καὶ κατασχὼν αὐτὸν συνεῖδον μὴ καταλιπεῖν
αὐτὸν τὴν ἑαυτοῦ λαύραν, ὴνπερ αὐτὸς μετὰ τὴς τοῦ δεοῦ βοηδείας
κοπιάσας συνεστήσατο. δελήσατε οῦν τοῦτον μετὰ τὴς όφειλο-
μένης δέξασδαι τιμὴς καὶ πασιν | τρόποις ὐποτανὴναι αὐτῶι.

θί 1 Θ ον ρ 2 1 2 | 2 > > 1 Ό ~ > ζ .ουτε ναρ υμεις αυτον επελεξασδε, αλλ αυτος υμας εδεξατο
δι“ δ ἀνάνκη ὐμῖν ὐποτανηναι αὐτωι. εἰ δὲ τινὲς ἐξ ὐμων αὐὐάδεις
εὶσὶν καὶ ὐπερήφανοι καὶ ἀπειδεῖς καὶ οὐκ ἀνέχονται ταπείνω-
δὴναι, μὴ μείνωσιν αὐτόδι. οὐκ ἐνδέχεται νὰρ αὐτὸν μὴ ἀπολα-

ν βεῖν τὸν ἴδιον τόπον. .

5

ΙΟ

(Ο τοίνυν πατὴρ ὴμῶν Σάβας παρακούειν μὴ νινώσκων τινὰ
τῶν μετ) αὐτοῦ μαδητῶν ίνικοπολίτην τῶι νένει Σευὴρον ὀνόματι
ὴνούμενον τοῦ περὶ Νικόπολιν μοναστηρίου πεποίηκεν· ὅντινα ἐπὶ

15 ὶκανὰ ἔτη τὸ αὐτὸ μοναστὴριον κυβερνήσαντα Δόμνας διεδέξατο
τελευτήσαντα. ὅστις μετὰ πολὺν χρόνον Σαβάρωνά τινα καταλείφας
διάδοχον ἐτελεύτησεν. ὅντινα Σαβάρωνα νινώσκομεν αὐτόδιι νηράσαντα
καὶ μέχρι τοῦ νῦν τοῦ τόπου κρατοῦντα.

ΕΟ δὲ ὴνιασμένος Σάβας τὰ νράμματα τοῦ πατριάρχου λαβὼν
20 κατῆλδεν είς τὴν ἑαυτοῦ λαύραν, καὶ τῶν νραμμάτων ἐπὶ ἐκκλησίας

ἀναννωσδέντων ἀνανακτήσαντες οί νεννάδες ἐκεῖνοι καὶ ὐπὁ τὴς
ἑαυτῶν τυφλωδέντες κακίας σύστρεμμα ποιήσαντες ὁμοδυμαδὸν
Οἶ ἔἔὴκοντα κατὰ τοῦ άνίου πατρὸς ὡς εἰς πόλεμον παρατάσσονται.
καὶ οὶ μὲν αὐτῶν ὴτοιμάζοντο τῶν ὅλων τά τε ίμάτια καὶ τὴν ἀπο-

25 σκευὴν ἄπασαν, οὶ δὲ λοιποὶ λαβόντες πέλυκας ἄμας τε καὶ όρυκτὴρας
καὶ μοχλοὺς ἀνέρχονται εἰς τὸν πύρνον αὐτοῦ καὶ καταστρέφουσιν
αὐτὸν ἕως ἐδάφους μετὰ πλείστης μανίας καὶ ρίπτουσιν τά τε ξύλα
καὶὐτοὺς λίδους αὐτοῦ κάτω εἰς τὸν χείμαρρον καὶ αναχωροῦσιν

ΟΕννν(Οτ)

2 ὴμῶν Ο | 2/8 ἦλίὶεν νὰρ πρόσ με εὶσ τὴν έορτὴν Ενννθ
4 τὴσ-βοηδιείασ Ο: τὴσ-προνοίασ νν τὴν_πρόνοιαν Ενίἔ '?/8 οὐτεὲ.
αὐτωι ΐειἠυ ννίἔ 'Ϊ αὐτὸν ίσων Ε | ἐξελέξασδε Ε Ι ἐπελέξατο Εν
8 ὐμῖν Ἑε1τ1υ Ο | αὐδάδη Ε ἑ12 τοίνυν ΟΕν: δὲ νν(} 1? διά-
δοχον Ϊε11Π: ννΟτ 12 Ζε Ον ΔΕ Ε 20 αὐτοῦ Ο 22 ῶσ Ἑε]11ἰ; Ο
28/24 παρατάσσονται καὶ Ο: παρατασσόμενοι ννν Ο ταρασσόμενοι Ε 24 αὐ-
τὸ® Ε | ἠτυαάζοντο Ο: ὴτοιμάζοντο λαβεῖν Ο ὴτοίμαζον ννν ὴτίμαζον
ΟΖ δὲ ἀφεἶλαν Ε | όλων λαβεῖν ιὶννοῃ πάντων Ο- | τε ἱειτἰυ Ε
24/25 τῶν-ἄπασαν ίοἰτὶίι Ο 25 ἄμμασ νννΟ- ἀμα Ε 28/2? καὶ-
μανίασ ίο111ἰ: Ε 2'ῖ τε ίοΙ1Η› Ο 28 κάτω ΪΘΙἹΗ: ννςὶ

Ρ.

.ιῖ
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μετὰ τὴς ἀποσκευὴς αὐτῶν καὶ έρχονται εὶς τὴν λαὐραν τοῦ Σουκα
καὶ παρεκάλουν μεῖναι αὐτόὐι. καὶ μαδὼν ὅ ἐν ὰνίοις ”ἐ1κυλῖνος ὁ
τηνικαῦτα τὴν τοῦ Σουκᾶ ὴνεμονίαν ένκεχειρισμένος τὰ κατ) | Ρ. 272

3 1 Ναὐτοὺς' ἀπωσάμενος αὐτοὺς οὐκ ἐδέξατο. αυτοὶ δὲ
5 ἀνεχώρησαν είς τὸν κατὰ νότον Θεκώων χείιιαρρον,

ι ‹ ιι

μη δεχδέντες
είς δν έιιειναν

ετροντες ῦδωρ καὶ ίχνη κελλίων ὐπὸ τῶν Ἄἰποσχιστῶν πάλαι οῖκοδο-
μητ9έντων καὶ κτίσαντες έαυτοῖς κελλία Νέον λαὐραν τὴν τοποδεσίαν
ὡνόμασαν. τούτων οὕτως ἀναχωρησάντων ἐκ τὴς τοῦ πρεσβυτου
λαύρας οί λοιποὶ ἐκαρποφόρουν τῶι δεῶι τὴν τὴς καρδίας καδαρότητα. .

10 ηνεμποδίστως ὥσπερ σῖτος αὐξανόμενος τῶν ζιζανιων εκριζωίλέντων.
ὐλίνου δέ τινος χρόνου διελδόντος ννοὺς δ ἐν άνίοις Σάβας ποῦ
χαταμένουσιιι οί λειποτακτήσαντες μαδηταὶ αὐτοῦ, τά νιτε της λαύρα
καὶ τοῦ ίἶαστελλίου ἀλονα ἀναλωμάτων πεφορτωμένα λαβὼν ἄπεισι
πρὸς αὐτοὺς ἐκεῖσε. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν τοῦτον δεωρήσαντες ἐρχό-

1 Γί

15 μττωι ἔλενον πρὸς ἀλλήλους· ίδοὺ καὶ ἐνταῦδα ὁ στραβός ηκει.
ε ι οι | ν ο 1 = ν . _ο δε ανιος πρεσβυτης κατανοησας αυτους εν ποιιηι ονταςστενο-2 5
χωρίαι ἐκ του μήτε ἐκκλησίαν ἔχειν μήτε κεφαλήν, ἀλλ” εις τὸ προφη-
τεηοτ τὸ ἐν Θεκώοις τοῦ ὰφίου ”Ζ1μὼς κατὰ κυριακὴν κοινωνοῦντας

__, ι - ει κ το νκαὶ τηι ἀταξιαι της αναρχίας κεχρὴμένους καὶ προς αλληλους λοιπὸν
› | 1 1 3 Ἰ 1 3 |20 ὁιαμαχομενους και στασιάζοντας σπλανχνισδεις εις αυτους αναφερει

τὰ κατ” αὐτοὺς τῶι πατριάρχηι καὶ παρακαλεῖ αὐτὸ
αὐτούς. ὅστις πατριάρχης δοὺς αὐτῶι ἀπὸ χειρὸς ιχρ

ν συνκροτησαι
υσίου λίτραν Ρ. 273

μίαν παρέσχεν αὐτῶι καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ τόπου ἐκείνου καὶ τῶν
ἔν αὐτῶι οίκούντων ὡς τὴς αὐτοῦ συνοδίας όντων. ὁ μὲν οῦν ὐνεῖος

28 πρεοβὐτης κατὴλδεν πρὸς αὐτοὺς έχων τεχνίτας καὶ τὰ ἐπιτήδεια
πάν-τα καὶ ποιήσας μήνας πέντε παρὐ αὐτοῖς ῶικοδόμησεν αὐτοῖς

, κ.
ἀρτοκοπεῖον καὶ ἐκκλησίαν, ὴντινα διακοσμήσας ένεκαίνισει τωι

_ 2
έξηκοστῶι ἐνάτωι τὴς ἑαυτοῦ ὴλικίας χρόνωι. καὶ μ

28 69. Εε1σει1ε.]αΙ1ι· κι 507

Ο1.ννν( Θ)

εταπεμφαμενος

28 ῇεραρχίαν τὲ καὶ ὴνεμονίαν Ε 5 δεκῶον νν δεκώον Ο 8/7 ῶκο-
δομηϋέντων ΟΕν 8 τούτων δὲ Ενννθι | πρεσβυτέρου Ο 12 λι-
ποτακτήσαντεσ Ενθ 12 τὰ τοῦ Ε | φορτωμένα Ο
Ενννζἐ 14/15 ἐρχόμενον δεωρήσαντεσ Ενννθ·

14 εξ ἴοιτὶϋ
1? ἐκκλησίαν

Οννθτ: κεφαλήν Εν | κεφαλήν Οννθτ: ἐκκλησίαν Εν 18 τὸ] τοῦ Ο |
ιλεκουὲ Ο 18 τὴν ἀταξίαν Ο ἀταξία τὴ [τὴν Οι] ννίἔ 12/20 καὶ
πρὸσ-διαμαχομένουσ Ἑεἰτἰυ ΟΟ 20 μαχομένουσ Ε 21 περι του-
των Ο Ι τῶ πατριάρχη ΟΘ; ἐπὶ τὸν πατριάρχην Εννν 22 δώσασ
ννθς οοττ. νν [ αὐτοῖσ Ο | λίτρα Ε 24 ὥσ-όντων 1”ε111υ ν |
ὲαντοῦ Οννθτ 2? ἦν Ε | ὰνεκαίνησεν Ε 28 εννατω ΟΟ Ι αυτοῦο
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τῆς ἑαυτοῦ λαύρας τὸν ἀνωτέρω μνημονευὐέντα ἀναχωρητὴν Ἰωάν-
νην, Έὶλλαδικὸν μὲν ὅντα τῶι νένει, προφητικὸν δὲ χάρισμα κεκτη-
μἐνον, καδίστησιν αὐτὸν τὴς Νέας λαύρας ὴνούμενον. ὅστις Ἰωάννης
ὐεοφοροὐμενος προεφήτευσεν τὰ τὴι αὐτῆι Νέαι λαὐραι συμβάντα
ἐν τοὐτοις τοῖς χρόνοις. μέλλων νὰρ ἐν κυρίωι τελειοῦσδαι καὶ τῶν
ἀρχηνῶν τὴς συνοδίας πρὸς αὐτὸν καδεζομένων σύνδακρυς νενονὼς
εἶπεν· ὶδοῦ ὴμέραι ἐλεὐσονται καὶ ὐφωδήσονται σφόδρα οί τοῦ τόπου
τούτου οῖκήτορες καὶ τῆς όρδὴς ὰποστήσονται πίστεως καὶ ταπείνω-
δήσεται τὸ ῦφος αὐτῶν καὶ ἐν τῆι δράσει αὐτῶν διωχδήσονται.
καὶ ταῦτα εῖπὼν είς τὸν τὴς καταπαύσεως λιμένα κατήντησεν, ἐπὶ
ἑπτὰ χρόνους τὴν αὐτὴν λαύραν δεαρέστως κυβερνήσας καὶ σημει-
οφόρος ἀναδειχὐείς. οὶ δὲ ἐκεῖσε πατέρες τὴι τοῦ πατρὸς ὴμῶν
Σάβα συμβουλίαι χρησάμενοι προβάλλονταί τινα ”Ρωμαῖον ὰπλοὐ-
στατον καὶ ἀκτήμονα Παῦλοιι όνομαζόμενον ταῖς κατὰ δεὸν ἀρεταῖς
ἀπαστράπτοντα. καὶ δ μὲν | ἀββᾶς Παῦλος ἐπὶ ἐξ μήνας τὴς Νέας
λαύρας ἄρωτ ρρατὴσας φυφὰς ὥιχετο ἐπὶ τὴν >ι4ραβίαν καὶ μετέ-
ττεττα ἐλ-1)-ὼτ ἐπὶ [ζαπαρβαριχα ἐτελειώὐη πρὸς τὸν ἀνωτέρω μνη-
μονευὐέντα Σευηριανὸν κοινόβιον αὐτόδι οίκοδομοῦντα· οί δὲ τὴς
Νέας λαύρας πατέρες ἐμήνυσαν τῶι ὐείωι πρεσβύτηι τὴν τοῦ ίἶαόλου
φυνὴν καὶ πολλὰ παρακαλέσαντες ἕλαβον ὴνούμενον τὸν ἀνωτέρω
μνημονευδέντα Ἄναπητὸν τὸν αὐτοῦ μαὐητήν. ὅστις ”Αναπητὸς
τὴν τὴς Νέας λαὐρας ὴνεμονίαν δεξάμενος εῦρεν τέσσαρας μοναχοὺς
ἐν τῆι συνοδίαι ὐπὸ τοῦ ἀπλουστάτου Παύλου εἱσδεχδέντας αὐτόδι
τὰ κατ” αὐτοὺς μὴ ἐπισταμένου φιὐυρίζοντας ἐν κρυπτῶι τὰ ”Ωριφἐτοτς
δόγματα, ῶν πρῶτος ὐπῆρχεν ἀνήρ τις Παλαιστινὸς Νόννος καλούμενος,
ὅστις χριστιανίζειν προσποιούμενος καὶ εὐλάβειαν ὐποκρινόμενος τὰ
τῶν ἀδέων (Ελλήνων καὶ Ίουδαίων καὶ λάανιχαίων δόνματα ἐφρόνει
τὰ ὑπὸ ”Ωρινένους καὶ Εὐανρίου καὶ Διδύμου περὶ προυπάρξεως
μεμυδολονημένα. καὶ δεδιὼς ὁ μακαρίτης ὐάναπητὸς μήπως διανε-

8. 2 1οε 2, 11

ΟΕννν((})

1 αὐτοῦ Ε 2 όντα Ἑε111τ Εν 4 δεοφοροὐμενοσ ίο1111ι Ο
5 μέλλων-κυρίωι 2311111 ν 1 χῶ Ε 2 δραύσει Εν 12 Ζἶ Ε
18 ἄκων Ο: ὰκουσίωσ Ενννθτ 1? Εν: περι Ο ἐπὶ τὰ μέρη ννΟ‹
22 ηὐρεν Ο | τέσσαρασ 1”οΙ1Η› Εν 24 ῶρινένεια νν ῶρινένια ν
25 νόνοσ νν, εο ὰιινοιτννοα, ίε11Ιυ Ο Ι ὀνόματι ννθτ 28 καὶ-
ὐποκρινόμενοο· Ι`ο1ιΗ› ν 2? ὰῦέων ίοΙ1Ιυ Εν | μανιχαίων καὶ ίου-
δαίων ννθι 22 μεμνδολονημένα Εν: μεμυδευμένα Ο μυδιολονούμενα νν
καδδμσλονούμενα Ο | μακάριοσ ν

Ρ
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,_ 3 ε Ι ο ιο ι· ν ι / ~νινλιν ειν ετεθοϋἔ /ιι τῇε ηιιοεσ-ηωε λνινν ννωιιιπ νενόιιενοι του7 ~
ἐν ᾶνίοις αοχιεπισκοπου Ζἶλια και επιτοαπεὶς τούτους τὴς Νέας λαό-

σ 3 4 3 ~
θας ἐξέωσεν; οιτινεἐ εἔεϋἴὕεντες απὴλΰον εἰς τὴν πεὅιάὁα τὰ πονηἔὰ

ι _ ι καϋτουνι ζιἔανια κατασπειοτἔτεη χηονου ὸε ὁιαὁηαμόντος και του
° Ά =„ υ κατασκε ·= ' ι ' " . ιϋαημεπισκοπο \ Ι ἴυασ ιντος: ωἔ μινοον υστεοον Ι λεχΰὴσεται,
ε2_ι9ω›-[ες οι πεοι τον Λοννον εν τὴι ανιαι πολει παοεκαλουν τὸν τὴι

κ ι ,„
πατοιαοχίαν διαδεἔαμενον ἕπιτοέι/ιαι μειναι αὐτοὺς εἰς τὴι Νέω,

οι . . .. ι 7λαὐθαν, οστις>συνεσει ὕιιαι ιιοσμουμενοι; τον τε ἐν ὰνίοις Σάβαν τωι
| Ι | 5 | 3τὸν μακαριτὴν Χλναπὴτον μεταστειλαμενος ὴηωτα ει ὁυνατὸν ὁεχιυιῆαιω

ι-× » > Ν ε › κ ..ι
Οαῦτούς. του δε Αναπὴτου εἰπόντος ότι επι λιύμὴι τὴ; συνοδίας

3 °°' ε Ν ··· ι ..-τὰ °Ωθι7»ἐνεια ανακινουσιν ὁόνματα και αιοουμαι μαλλον απο του
Ι Ἡ Ν 3 Ϊ |

τόπου γενεσιλαι ὴ τὴι εμοι ἐνχειοισΰιείσὴι συνοὁιαι τούτους ἐῃτατα-
__ ιζ 0 › κ 2 ›

μιξαι, ειπεν 0 αρχιεπισκοπος· ἀναὕὰ και ὕεαοεστα εβουλειύσω
°7 Ρ ··· Η : ι· : 7 ..ιΨμόντεἔ ουν εκεινοι οτι ου ποοσίεται αὐτοὺς ο αοχιεπίσκοπος, απὴλϋωι

Βπάλιμ 829 τὴν πεδιάδα. τοῦ δὲ μακαρίου ”Α·ναπὴτου τὴν Νέαν λαύοαν ἐπὶ
πέντε 7οόνους κυβεονήσαντος καλῶς και τελευτήσαντος ποοβάλλονται
οἱ Νεολαυοῖται Μάμαιι τινὰ ὴνουμενον. τότε οἱ πεοι Νόννον ἀκού-
σαντε; τήν τε τοῦ Ἰἱναπὴτοῦ- τελευτὴν και τὴν του Μάμα πηοβο-
λὴν ἦλθον και ὑπὸ του Μάμα λανΰανόντως ἑδέχὕὴσαν εἰς τὴν Νέαν

θλαύηαν, ἔχ0ντΘ€ μὲν ἔν τῆι ψυχῆι τὸ πονὴοὸν ἐμμελέτὴμα, ἀνέιιφο-
σ=0 ὰ ~ ~

ηον ὁὲ πανΐελως εις μοναχων αιιοὴν φόβωι του ἔν ἀνίοις πατηὸς
Ο ._ | > ιν Ἱ | | -τ λ Θ 7ιων Σα α. αυτου να πε ιοντος ιια τ ς πιστεως ο ολο ια
λἔτ” ι › πασιν τοῖς κἕτὰ τἔν ἴ ολι ον: οϊ ναὶ ταἔταλ Ήὲνηθλελ ~ | Ά? μιθλιμ μ λ ἔ·\ ·\ μ
περὶ τῶν Νεολαυοιτων τεως ειοὴσΰω° ἐνὼ δὲ ἐπι τὴν ἀκόλουὕον

Βἐξν σιν τῶν τοῦ ΰείου π εσ ὐτου ιιατο ΰω άτων ἐπανέ ο αι.ινιι\„ ζεβιεμονχ-ετνι
Λαμρωα του πεφωτισμενου πατοος ὴμων Σαβα τα ὕεια χαοισματὰ

ὴ μὲν αωὰο πολιτεία ἔνὁοξος, ὁ δὲ βίος ἐνάοετος και ὴ πίστις ὀοϋό-
· \ τι \ οι ιαὁοξο . και τουτο μεν ἐκ έ ους ὁσ διὰ των εἰ σ ἐνων ᾶπεὁεί αλο·§ Ϊ

ΟΙ..ννῖἴ((ἔτ)

1 Ψμώμισ νν, οοττ. νν ννωμεὺσ Ο | νεναμένὴσ Ο | τῶ ἌΪΟ
2 ἐν άμίοισ ἙΘΙΠΙ: ννθ- Ι ἀοχιεπισιτὁπω ΏΨΟ 4 ιιατασπείηαντεσ νν'
6 Φιατασιιευασΐλέντοσ] ἐν χω τελειωὕέντοσ νἰΐ αυτ Βαιιὰ θ ἐν τῆ ανία
πόλει [εἰσ τὴν άνίαν πόλιν Ο] οἱ περὶ νόμων Ειιννθ Ι νόνον Ο, εο ἀι1ι·οΙ1-
Ψνοἔ 'ῖ δεξάμενον Τα 8 ὅσ Το Θ μακάηιον Εννν” 11 ὡ-
Ωινένουσ 1× 12 τὴν-ένχειοισὕεῖσαν συνοδείαν τούτοισ Ο Ι ἐμῆ Ε
18 εἶπεν δὲ Ε 16 πάλιν 1”Ϊο]1Π› Ια | Νέαν ἙΘΙΠΒ Ο ]θ ιιαλῶσ
χϋβεονήσααιτοσ Ϊανννθτ Ι και τελευτήσαντοσ Ἑοιπἰϋ Ϊα 1? μάμαντα ννίἶ
18 το·ϋ2 ίοὶιιτ νδ? | μάμαντοσ ιλἶθ 1θ τοῦ μάμαντοσ ΧΠΟ τὸν
Νάμα Τα αὐτοῦ Ο Ξθ ἐνμελέτὴμα ν 22 σάβα ποιούμενοι ννωτι”
20 Ζι ΟΕν 28 ἦὔη μἑοουσ Ιλἴῖλνίἶτ λ ”

Ρ. 275

Ρ. 278
22 ετ
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ἐντελέστεοον δὲ διὰ τῶν ιἶὴΰὴσομένων ᾶποδειχδήσεται εῦοδοῦντος
... ει ·ε ι· ε ι ι ειτου δεου λόνου τὸν λόνον. ουτος τοίνυν ο ὴνιασμενος Σαβας ὴδὴ

ν-σ ~ |τοοπαιοφόοος ἀναδειχὕεις ἐν τωι Καστελλίωι κατὰ των πνευματων
τῆς πονὴοίας ἕτεοον εῦσεβείας κατανώνιον τῆι συνεονείαι του ἔν

5 αυτῶι ὰνίου πνευματος ὅιναδείκνυσιν πολίσαι τὴν ἔοὴμον ἐπεινόμενος.
Η ι ι κ κι ζμετὰ νὰο τὴν των νεννάδων εκείνων ἀναχωοὴσιν και τὴν τὴς Νεας

λαύρας σύστασιν του διαβόλου λπανιδευσαι ΰελἠσαντος τοὺς του Σάβα
κι ι α λ ο : -ιμαΰὴτὰς και ὑπὸ του Σάβα πανιδευὕεντος ετεοον παλιν κατ αυτου

ὁ Σάβας ἀνίστὴσι τηόπαιον. ἔπανελδὼν νὰο ἐκ τῆς Νέας λαύοας
10 και ὀλίνας ὴμέηας ὴσυχάσας περι τὸν τὴς νὴστείας καιοὸν λαβὼν μειλ:

να με |ἐαυτου Παυλόν τινα νέοοντα πλείστοις κατοοΰωμασιν διαποέιναντα
ἔοχεται εἴς τινα χείμαοοον τῆς λἄενίστὴς λαύοας απέχοντα σταδίους
δεκαπέντε πλὴσίον του Ζἶαστελλίου κατὰ δυσμάς. και εὑοὼν ἐν τῶι
βοηεινῶι κηὴμνῶι σπὴλαιον μένα τε και ὰνεπὴοέαστον ὥικὴσεν μετὰ

15 Παύλου εἰς αὐτὸ ἕως τῆς τῶν βαίων έοητὴς° μετὰ δὲ τὸ πάσχα
\ \ -Ι ( |λαβὼν Θεόδουλον και Γελάσιον και αυτον τὸν ]Ϊαυλον και ετεοους

σὺν αὐτοῖς ἔοχεται εἰς τὸν τόπον και ὰπλῶςεἱπεῖν τοῦ ὕεου | συνεονή-
Ἱ 3 Ϊ Νσαντος τὸ μεν σπὴλαιον εκκλὴσιαν πεποιὴκεν, κατα δε ποόσβασιν

κοινόβιον πεοιφανέστατον αῦτόΰι συνεστὴσατο του Σπηλαίου αυτό
20 ἐπονομάσας. και τὸν μὲν μακαριτὴν Παυλον διοικὴτὴν τοῦ τόπου

κατέστὴσεν παοασχὼν αυτῶι ἐκ της λαυοας τρεῖς ἀδελφοὺς Γεώρ-
\ \ ~ ~νιον και Κυοιακον και Ευσταΰιιον και του θεου εῦδοκήσαντος ὴῦξὴΰὴ

Γ | 3 \ο τοπος και επλατυνΰὴ σφοδοα. και τι τα πολλὰ λέγω; ποόκειται
..ι : _ ι· ~ κ Ν Ονὰο τοις οφϋαλμοις ὴμων το του Σπὴλαίου κοινόβιον, ὀπεο μετὰ

25 μυοίων ἱδηώτων ὑπὸ τοῦ ἐν) ὰνίοις πατοὁς ἡμῶν Σάβα σωνέστὴ.
του δε μακαοιτου Παυλου εν λοιστωι τελευτήσαντος διεδἐξαντο
κατὰ καιοοὺς τὴν ὴνεμονίαν Ϊίυοιακὸς και Ζἶῦστάΰιος και μετὰ τὴν

8. 4 ΒΡΙ1 Β, 12

Οῖαννναἔ)

Ι εἰηὴσομένων Ε εἰοὴμἐνων ν 1/2 εὐοδοῦντοσ-λόνον ΓΘΒΙΒ Ο 4/ὅ ἐν
αὐτῶι{θ]]Ι1;Ο θ ἐκείνων ίε}1]ἱ:Ο 8 πάλινιθωτ Ο 8/Ξ) ὀσάβασκατλ αὐτοῦ
ιὶνίστὴσιν [ἀνίστὴσι κατ” αὐτοῦ Ο] Τανννθ Ο ἀντίστὴσιν Ο 10/11 μετὰ
αὐτοῦ Ο 18 δέκα και πέντε Ο | πηὸσ Εν 14 βοοοινῶ Ο |
-τς ΓΘΙΊΙΙ; Ε | ἀνεπεηἑαστον ΟΘΓ 14/15 εἰσ αὐτὸ μετὰ παύλου ΝΝ” ἐν
αὐτω μετὰ παύλου Ενθ 10 τὸν Ἐεἰ1Ιτ Εννν 17 σὺν αὐτοῖσ Ἑοὶπἰἰε Ε
17/18 συνεηνουντοσ Ο 1θ αὐτὸ ἙΘΙΠΒ Ε τὸ αὐτὸ Ο 21 παηἑσχεν
δὲ ννθ 22 και1 ἴοἰπἰϋ Οθι | κἠηυκον ννθ 28 ἐπλατύνΰὴ Οι ἐπ-
λὴὕύνἔλὴ Ενννθ | τὰ ίεΙ1Η: ν 20 μακαρίου Ενιλἶίὶ | τελειωϋέν-
τοσ ννθ | διεδέξατο ΝΝ 2? κἠουκοσ Οννθ

Ρ.
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τούτων αποβίωσϋι Σέθνωἐ τὴν ὴυεμονίαν διεδέξατο. ὁ νὰο Γεώονιος
Ϊ ΰ 7 | ,..

ὰποσταλεις εις Αλεξανδοειαν και τωι ὰ ·ιεπισκόπωι Ζωίλωι συν-
\ 5 | | Μ"" Β | \ ρω Ἱτυχων επισκοπος του Πὴλουσιου εχειοοτονὴδὴ. και ταυτα μεν πεοι

_ κι κι ι κι
τὴς μονὴς τὴς τὴν του Σπὴλαίου ἐπωνυμίαν δεξαμἐνὴς· ιιἄαοκιανὸς

| ~ Γ | ~

5δέ τις ποϋιἶβντεηθς τὴέ ανιας Ύιναστάσεως και ὴνούμενος τὴς ὰνίας
Ϊ ~ Χ Η ~ |Σιων πυκνοτεοον παςεβαλλεν τωι ἐν άνίοις πατοι ὴμων Σαβαι πολλά

| ~ ~τε προσφεοων αυτωι και οικείαις χεοσι πίστει φεοόμενος μετὰ των
παιδίων αυτοῦ ”Αντωνίου και Ἰωάννου, κάμνων και βοὴθῶν τοῖς
κοπιῶσιν ἔν ταῖς τῶν ειοὴμἐνων εὺανῶν τόπων οικοδομαῖς° τοσαύτὴ

10 ἦν του ὰνδοὸς πίστις. ὅντινα ὁ ὰοχιεπίσκοπος Ἱἰλίας άναπὴσας
ν-σ ~ ) ~ 3

ἐπίσκοπον εχειοοτονὴσεν Σεβαστὴς και τὴς Ι Ασκαλωνιτων εκκλὴ-
σίας τὸν ”Α.ντώνιον, τὸν δὲ Ἰωάννὴν διάκονον πεποιἶὴκεν τὴς ὰνίας
Ἄναστάσεως. ἄλλ> ἔπι τὴν ἐξὴνὴσιν τῶν τοῦ ὕείου ποεσβύτου κατοο-
ιιω άτων ἕπανιτέον.

Ν μι › ν- ε ν | „ 3 να 3 ι ..ι1ι› Τον εν τωι υιὴ λοτε ωι πασι τι ανατολικτ ε ι ου ουνωι
¿ ν | ι ι·¦ Ἱ ρω / > Ώ!οἱκοὁομὴιλεντα πυονον υπο τὴς μακαοιας Ξυδοκιας, ως ὴδὴ μοι

7 _' \ 7 | | Ϊ Ϊ Ἱ

εἶηὴται εν τωι πεηι Ζἶυὕυμιου λόνωι, διεδεξαντο μεν τινες μοναχοι
_' | \ Ἰ _ Ν \ | > _'

τὴς Διοσκοοου και Ζἶυτυχους μανίας υπασπισται και τουτων εν τὴι
ὁευτἐθαι ενώσει μετὰ Γεοοντίου και δΡωμανου διωχὕέντων ἕτεοοι

20 δύο μοναχοὶ τὴς Νεστοοίου του δυσσεβους αιςέσεως υπέομαχοι τὴν
του αυτοῦ πύονου οικὴσιν διεδέξαντο μὴ ὁμολονο-υντες κυρίως και
κατὰ ὰλὴὕιειαν ·ι9·εοτόκον τὴν ὰνίαν παοὕένον ιιίαοίαν, ὀιλλ> οὐδὲ ἕνα
ειναι τὴς ὰνίας και ὁμοουσίου τοιάδος ἐποέσβευον Χοιστὸν τὸν ᾶλὴ-
δινὸν ΰεόν. τούτους τονναοουν ἔχων ὁ μένας πατὴρ ὴμῶν Σάβας

οι ρω ~ ~ -ο \ )25 κατὰ κοουφὴς των τοιων αυτου μοναστὴοίων ὲλυπειτο και εδυσφόοει

2 Ζοἰιοε Ραἰ:τἰαι·ο]1 νοιτ Α1ΘΧΕτῃἀ1·ἰΘῃ 540--η51, ναι. ιΪἰὶΙὶοι1οτ·,
Γεειἔαισο ίϋι· Κατ] Μἰ1Ποτ· 18 - 18ίί..υΠϋοι· άουτ ζΡαἱπ·ἰαι·οΙ1αϋ εὶοε
Ματτγτἰοε, νἕι. Ρ. 07, 14ἙἙ. ])ἰο οτετο ἕνωσις ὶευ ἔΙεἰοι1 άουτ θοιιοἰἰιοιπι
ἀετ Βονοἰτο ἀοε 'Πτεοἀοεἰυε

οτνννιοὴ

1 σέηνιοσ Οιαν: νεώηνιοσ ννθ- | διεδέξατο και μετὰ τοῦτον σέηνιοσ ννθτ
1¬Β ὁ νὰο-ἐχειοοτονὴὕὴ ἙΘΙΠΒΘΓ Β καπὴλουσίου ν 4 τἦσλ ίοιιιὶι ννθ
Β ἔν άνίοισ Ϊανννθ: ὰνίω Ο 8 ἀντωνίνου 1) θ κοπιοϋσιν Ι.. κοποι-
τιϋσιν ν | τῶν Ἑοιτιϋ 1) 10 δν Ε 11 τὴσ τῶν Ο 12 τῆσ
Φινίασ πεποίὴκεν νννίἔ 1ῦ ΟΙΛΖ | Τὸν] τω Ο 10 ῶκο-
ὕομὴὕνέντα ν | ῶκοδομὴΰέντι πύθυω Ο 17 εὐιλυμίου τοῦ μεγάλου Εν
ῖοϋ μενάλου εὑὕυμίου ννίἔ· 18 επι νἰλ . 20 αἱηέσεωσ ὑπέομαχοι 1-αννν Θ:
ϋιιἐὴμαχοι και ὑπασπισται αιςἐσεωσ Ο ἶἑεἔ ὰν ἠμων ΟΟ | μέρας·
ἶοιπιι Εν Ζὅ κοηυφὴν ννθι

Ρ. 278
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σφόδρα περι αὐτῶν. συνέβὴ νὰρ αὐτὸν ἐν αὐταῖς ταῖς ὴμέραιἐ ἔιιαμα
, -τοιόνδε δεάσασβαι. ἑώρα ἑαυτὸν συνάξεως ἐπιτελουμενὴς εν .τὴι

ἀνίαι Ἰιναστάσει και τούτους αὐτοὺς υπό τινων ραβδοφόρων ἐκβαλλο-
να ιν ¦μένους μετὰ πλείστὴς ἀπειλὴς, ἑαυτόν δὲ παρακαλουντα τοὺς ραβδο-

Χ #_^ 3 4· ._ Ϊ > ~ ~ '_'5 φορους συνχωρὴσαι αυτοις κοινωνὴσαι. προς δν αυστὴραι ι τὴι φωνὴι
/ | τω _απεκριναντο λενοντες° ουκ ἐξὀν αὐτοὺς κοινωνὴσαι· Ίουδαιοι ναρ

_ \ὑπάρχουσιν μὴ όμολονουντες δεὸν ὰλὴὕινὸν ειναι τὸν Χριστόν και
δεοτόκον τὴν άνίαν Μαρίαν. ἀπὸ τότε οὕν συμπαίιὴσας αὐτοῖς ὁ
πρεσβότὴς ἐδέετο του θεοῦ ἐκτενῶς ὑπὲρ αὐτῶν πρὸς τὸ λαβεῖν

10 αυτους ἐπίννωσιν άλὴδείας και ἀνανὴψαι ἐκ τὴς Νεστορίου αἱρέσεως.
και ἔμεινεν ἐπι χρόνον πυκνάζων αὐτοῖς παρακαλῶν, νουιλετῶν, τὰ

με . ξ _'τὴς εὐσεβείας δόνματα διεξερχόμενος. και οὕτως ὁ πατὴρ ὴμων
Σάβας πολλὰ `ι “ τ” “ λλ` δ` “ ι αλ ί Β οπιἄσαμετ ταις ευχαις, πο .α ε ταις σου εσιαις κ 9
συνερνὴσαντος τοῦ ·β·εο·ῦ παρεσκεύασεν αυτους τὰ μὲν Νεστορίου δόν-

15 ατα όιναδε ατίσαι τνι δὲ καβολικ “ι ἐκκλ σίαι κοινωνῖσαι. και οὕτωςτα τω › ι λί λ? 7? Ι
λαβὼν αυτους τῶι μακαρίτὴι παρέδετο Θεοδοσίωπ τινὰ δε των
μαβὴτῶν αὐτοῦ ὰξιοϋαιύμαστον Βυζάντιον μὲν τῶι νένει, Ἰωάννὴν

' δὲ τὴι κλὴσει, ἀπὸ τὴς πρώτὴς τῶν σχολαρίων σχολῆς είς τδν μοναδι-
κὸν μεταστάντα βίον και ἐν τῆι ίιἄενίστὴι λαύραι τὴν μοναχικὴν

Ι ΐ Ω ,„,20 κατορδώσαντα πολιτείαν διοικὴτὴν και ὴνουμενον του πόρνου ἐκείνου
ι .κατεστὴσεν ως φρονὴσει δειαι κεκοσμὴμενον και του τόπου αντι-

λαμβάνεσδαι ικανώτατον, παρασχὼν αυτῶι ὰδελφοὺς ἐκ τὴς λαύρας
. 3 . . -και τα επιτὴδεια παντα ανερχόμενος τε ἐκεισε και κοπιῶν και φρον-

τίδα ποιοόμενος, ἕως ου συνερνείαι τοϋ ὰεοῦ κοινόβιον τὸν πύρνον
25 πεποίὴκεν. ἐν ὡι κοινοβίωι πολλὴν | συνοδίαν δ σχολάριος περισποιὴ-

ἶξ -= Ι ὁ|¬ 5 Ί! Κ' | Ά /' 0 | 3 |σατο, ε ὴς συνο ιας εστιν ο τιμιος βραμιος ο ίἔρατιας επισκοπος.
ι π ν κ __ _'και ὁ μεν σχολαριος τριακοντα πέντε χρόνους ἐν αυτωι τωι μοναστὴ-

| _ρίωι διατελεσας μοναχικοις κατορὕώμασιν και δρδοδόξοις δόνμασιν
διέπρει/ιεν° ό δὲ ἐν ὰνίοις πατὴρ ὴμῶν Σάβας πολλὰ ἔν τὴι οικοδομἦι

10 Π 'Ἑἰοτ 2, 25. 26

Οῖαννἱαθτ)

1 δὲ ννθ | ἔν αὐταἴυ αὐτῶν ν 2/8 έν-αναστόσει συνάξεωσ ἐπιτελου-
μένὴσξβννἱίθ ὅ αὑτοὺσν θ απεκρίνοντο ιαῖ ι αὐτοῖσ νθ 11 ἔμενεν
νν ὲπἐμενεν Ο ι και νουδετῶν Ο νουΰετῶν διδόσκων Ε 11/12 τὸ-δόνμα
ὀιεξέΘΖεσὕα#- Ο 18 Σάβαἐ ΪΘΒΗ: Ο Ἡ1 συνερνεία τοῦ άνίου ἦ Ϊα
1(ὶ παρέδωκεν ΟΟ 17 μαΰὴτῶν ἑαυτοῦ ν ἑαυτοῦ μαίλὴτῶν Ε | ἰωάν-
νὴσ ζβ 24 τοϋ ΐοιτιἰι Οθτ | τοῦ τόπου [τὸν τόπον ν] τοῦ πύρνου Εν
Σθ συνοδίασ Ἑοιτἰἰ: ννθτ 2? πέντε ἐλάοασ Ο 28 και διατελέσασ Ο [
ἐν μοναχικοῖσ Ενννθ | μοναχικοῖσ τε νννθ

Ρ. Ξῖν

Ρ ἱΰ *Ὁ ής
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και συστάσει του αὐτοῦ κεκοπίακεν κοινοβίου και μέχρι τελευτὴς
ἐπισκεπτόμενος και εύερνετῶν τὸν τόπον ού διελίμπανεν.

Μοναχός τις ἐκ τὴς ίιάενίστὴς λαύρας Ἱεροσολυμίτὴς μὲν τῶι χένει,
Ἰάκωβος δὲ τὴι κλὴσει, αύδιαδείαι χρὴσάμενος ἄμα τῶι ἐξελδεῖν τὸν
/χέαιαν ἐπι τὴν πανέρὴμον λαβὼν τινὰς τὴς λαύρας ὰρχὴν ἐποιὴσατο
παρὰ τὸν ὰνωτέρω μνὴμονευίιέντα δὔπτάστομον λάκκον κτίζειν
εύκτὴριον μικρόν και κελλία, λαύραν προσδοκῶν αύτόδι συστὴσασδναι.
τῶν δὲ πατέρων τὴς λαύρας ᾶνανακτὴσάντων και κωλυόντων τὸ
ἕίηνον ἐψεύσατο λέχων του ὰνίου πατρός ειναι τὴν κέλευσιν. οί δὲ πα-
τέρες τοῦτο ἀκούσαντες ἐλυπήδὴσαν μέν, τὸ δὲ ἕρχον ούκ ἐκώλυσαν.
ηὲ μέγας πατὴρ ἐλδὼν περι τὴν ἑορτὴν τό τε ἐρχον δεασάμενος και
τὸν ”]άκωβον μεταπεμὴιάμενος λέχει° ουκ ἔστιν τὸ ἕρχον σου ·δ·εάρεστον,
τέκνον, τὸ ἑτέραν λαύραν συστὴσασδαι ἐν τοῖς τὴς λαύρας τόποις,
μάλιστα τῶν τῆς λαύρας πατέρων μὴ συνευδοκουντωνχ αλλα και
λίαν ταρασσομενων δια τὸ κατὰ τὴν όδδν ειναι και παρα τον ὴμετερον
λάκκον. ει δὲ | και λἐχοι τις ύπὸ τὴν λαύραν μέλλειν ἐσεσδαι τὸ οικο-
ὸόμ-ὴμα, ἀλλ” ού τοσοῦτον βούλομαι ἐκτεῖναι τὴν λαύραν. πλὴν ἄκουε
τί 6 ιτροφὴτὴς συμβουλεύει τοῖς δι” ὰπειρίαν ἢ ὰπόνοιαν ἐνχειρουσιν
τοτε ὑπἐρ ἀξίανῖκαιιδύναμιν· συχκόχφατε τὰ ἄροτρα ὑμῶν εις
ηομωαιας και τα δρεπανα υμων εις σειρομαστας° τι χαρ
ὅφελος χεωρνίαςχ πολέμου ιτὴν νὴν κατέχοντας; ῇκαι αὐτὸς τοίνυν
μὴπω τὰησαρκικωπαδὴ και~τα φυχικὰ νικὴσας πως ετῇεροὶυς παιδευ-
σετς ἔτι υπο ὴδονὴς και κενὴς δόξὴς κρατούμενος; του δε Ἱακωβου
τούτοις ὰντιλέχοντος και μὴ ᾶνεχομένου λέχει ὁ γέρων πρὸς αύτόν°
ἐὴχὼ μέν, τἐκιὴον, ὅπερ νομίζω \συμφέρειν σοι, συμβουλεύω: ἐπειδὴ δε
έπῳτένεις τὴι απειδειαι, ὴδὴ δια πείρας μαδήσὴι ότι ᾶλὴβως ὴ χραφὴ
χέανει· αντιλοχίας ἐχείρει πας κακός, δ δὲ κύριος ἄννελον

-Οκ

19 Ἑοοι Β, ΙΟ _ 2? Ρνον 1'7, 11

ο1.ιι”ι7Ψ((ἔ) ρ
κ

2 ἐπισκεπτόμεναιζκαι εὑχόμενοσ Ο | τὸν τόπον ίειτιι Ο ι διέλειπεν νθ
ὀχέχιπεν ιλι 8 /ΙΘ Οβν 4 τὴ κλὴσει Ο: τῶ ὀνόματι Ενῖνθτ | τῶι]

7 πηοσὀοκῶμ λαῦθαηι Ο | σϋΟ'ῖήϋΉΟ”ι9£ιι αυτόὕι

8 άαιίου ἙΘΒἩ: Ο 10 μέν ΐοΙ1Ιίι νν 11 πη ὴμῶν Ο ]2/18 τέκνον
ΰεάοεστον Ενννθ 13 συστήσασδαι λαῦραν Ο ἰὕ και ΪΘΙΠΒ Εν
18 δτι ννθ Ι οἶπόνοιαν ὰπειρίαν ννθ 19 δύναμιν Ο: δύναμιν λἐνων
Ενννῶι 22 και τὰ ψυχικὰ πόδὴ Εν πάδὴ ννθ '32/28 παιδεύσὴσ
οις; 28 ἔτι] ότι Β | κενοδοςίασ Τα 24 ανασχοιιένον Ο 25 σοι
συμφέρον ]α | ἐπει Ο “

Έ. τι. Π. 49, Ζ: Βοβννιιτἱτ 9

ξ ι/ιο ει

Ρ. 281
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ὰνελεὴμονα ἐπιπέμπει αῦτῶι. και ταυτα τοῦ ὰνίου εῖρὴκότος
και ἐπι τὸ πυο ίον αύτου ᾶναχωρὴσαντος φρίκὴι και πυρετῶι δεινο-
τάτωι συσχεβιἐίς δ λίάκωβος και ἐπι ἑπτὰ μὴνας ύπὸ τὴς νόσου βασα-
νισδεις ὰπεχνώσδὴ περι τὸν Νοέμβριον μὴνα και παρεκάλεσεν -τοὺς
πατέρας βασταχδὴναι και ᾶπενεχϋὴναι εις τὴν ἐκκλὴσίαν-τὴς λαύρας
και τεδὴναι παρὰ τοὺς πόδας τοϋ ὰχίου πρὸς τὸ συνχωρὴσεως ὰξιιο-
δὴναι πριν ὰπαδανεῖν. και τούτου χεχονότος λένει πρὸς αύτὸν ὁ ἄ·νιος°
ἔννως τίς ὁ ι μισδὸς τῆς αῦδαδείας καιλᾶντιλονίας; ἐπαιδεύβὴς ὑπὸ
τὴς όιλαζονείας σου; τοῦ δὲ μόλις δυνὴδιέντος ὰνοῖξαι τὸ στόμα και
εἰπεῖν συνχώρὴσόν μοι, πάτερ, λέχει ό ἄνιος· ὁ βιεὸς συνχωρὴσει σοι,
και δοὺς αυτῶι χεῖρα ὰνέστὴσεν αὐτὸν ἐπιτρέι/ιας αύτῶι τῶν ἀχράντων
μεταλαβεῖν μυστὴρίων. δ δὲ τούτων μεταλαβὼν παραυτίκα και τροφὴς
μετέλαβεν και ἐνισχύδὴ, ὥστε δαυμάζειν άπαντας τὴν ἀδρόαν λίακώ-
βου μεταβολὴν. ἀπὸ τότε ούν οὐκέτι είς τὴν οικοδομὴν ἐκείνὴν υπέ-
στρεὴιεν. αι ὅ μὲν ἀρχιεπίσκοπος Ἱἰλίας ταυτα μαβιὼν όιπέστειλεν
τινὰς και τὴν οικοδομὴν Ίακώβου κατέστρεινεν° ὁ δὲ ἐν ἀχίοις πατὴρ
ὴμῶν Σάβας λαβὼν τινὰς τὴς λαύρας ἐπιτὴδείους ῶς ἀπὸ πέντε
σταδίων πρὸς βορραν τῆς καταστραφείσὴς οικοδομῆς κτίζει εύκτὴριον
και κελλία κύκλων και καταστὴσας τινὰς της .Μενίστὴς λαύραἑ
ἐκεῖσε διοικὴτὰς Ζἶαῦλον και Ἰινδρέαν προσαχορευομένους ὰδελ-
φοὺς όντας κατὰ σάρκα και Ἱἶλλαδικους τῶι χένει και ἄλλουἐ
ὰδελφοὺς αύτόδι φυτεύσας λαύραν τὸν τόπον συνεστὴσατο δἔιπτάστο-
μον ταύτὴν ἐπονομάσας. τὴν μέντοι τοποδιεσίαν αύτὴς εἴλὴφεν παρά
τινος Ζανάχωνος/ καλουμένου ἀπὸ Βὴταβουδισσῶν τὴς κώμὴς ὅρμω-
μενου. και εφροντιζεν τοῦ τόπου δεόντως και ὅτε ἐχίνετο είς τὴν
Μεχίστὴιι λαύραν όννάπὴ, ἔπεμπεν και τοῖς αυτόβι τὰς εύλοχίας πολλὴν
ποιούμενος του τόπου φροντίδα.

| Χρόνου δέ τινος παριππεύσαντος ὁ μνὴμονεω9-829 Ἰααωβορ τὴν
του ξενοδοχείου τῆς Μεχίστὴς λαύρας διακονίαν λαβὼν ὴναχκάζετο
μαχειρεύειν τοῖς ἐν τῆι ἐρήμωι συλλοχὴς ἕνεκεν μαννουδίων ἐξερχο-
μένοις. αυτοῦ δέ ποτε ἑφήσαντος τράβα εις πλὴαος τα ααα ἠαῃι
πισάριον λεχόμενον και περισσεύσαντος ἐπι μίαν και δευτέραν ὴμέραν

Χ

ΟΕννν(Θ)

10/11 μοι--σοι, και ίοιτἰϋ νν 1θ τη 12: ἦ τίμιε Ο τίμιε ἦρ να |
σοι συνχωρήσει νθτ 18 μετελάιιβανε Ο 14 οικοδομίαν [ιννίἴτ
1θ ίακώβου οικοδομὴν Ε 2θ διοικὴτοισ ἐκεῖσε Ια 28 ὀνομάσασ Ον |
αυτῆσ Ο: αὐτὴν ἰιννν ταύτὴν Ο _24 βιταβουδισσὼν Οννθτ βὴταβουδὴ-
σῶν 1) βὴταβουδήσον ν 28 ΠΙ Οννν, Βατιὀ. αυαεεοιτιτἰυτοιτ Ε
80 ἕνεκε ν Ι μανουδίων Ονν 82 πισσάριον Ο | πρώτὴν Ο

13. ἔἰ

ΠΧ .Η
Ρ.
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κ ει ) 7 \ __, 19 νδ :: κ 1 | αχ \και 'ϋστεθολ/έπο ρτλῖἶ υθἑ Οἔ επί τω) Ζειιιααιιθιι ριιναντος το περισσευ-
. π Ξ ~ νὕὲν καταναὴσας ο νεριον εκ του εαυτου πυρνιου και κατελβὼν λαβραίως

_ κ ι· ι ν ± ,_%αι καδαριως επιαυναξας το ριωεν πισαριον έλαβεν και τουτο άπλώσας
| ~ Α. ι- ζἐξὴηαιιειι· τωι (λε νίθοβου πθονοψαιιιθἐ ιιροτρεπεται ονώτατον ει

Ρ | 1 5-Ζ: 7 κ \ | = ~ \ 9
εστιασιν τον ακωβον πιὴρωσαντα τὴν διακονιαν κακεινο το ξὴρὸν

| ~ 2 |

πισαριον ιιανῦιαενσιιε και καλως αρτυσας παρἐϋὴκεν. ἐσδιόντων
3 κι τ ι· . ν ι _.αὲ αυτων ειπεν ο χερων συνχνωδι μοι, ὰδελφέ, ὅτι ούκ οιδα ὰρτύεια

.α 9 5 9 2 › κ κι |. κ ω · · τ ε .καλως #6ιέ|9ισ 9 22% ὀιλεααπθνιἶιιε επι τωι ιφαχιωι. του δε εἰπόντος
ι _ _' |ὅτι λιαν ε εραπευ|ὴν, τιμιε πατερ, και δια πολλου χρονου τοιούτου

¿ ν . : ν νθα μετεσχον ὴδυτατρυ φαχιου, απεκρινατο λενων ὁ πρεσβότὴς· αι-
Ι ,„ ·· 3 κ ‹· 1 ιο ,_στεῳε μοι, τεκνον, εκεινο εστιν το ριφεν ὑπὸ σου πισάριον ἀπὸ του

| ν¬×ξενοδοχειθϋ Θιέ Τθιι χ8ιιι0ιρρ0ν° νινωσκε δὲ τουτο ότι ὁ μὴ δυνάμενος
κ 9 . ζ 5 ·· κ κ κ ν κι ε >ι ω ον οσπ εου οικονο ασαι π . > 1Ζαῇίι τι / Η μζ | ρος το=τὴν|χρειαν των υπ αυτον |

ποιὴσαι και τι ποτε του οσπρεου μὴ απολεσαι συνοδιαν κυβερνὴααι
θα ὁύναται, καδως δ ἀπόστολος λέχει° ει δέ τις του ιδίου οικου

... :¬ τ Ἡ Η ,„,
πθοστὴναι ουκ οιδεν, πως ἐκκλὴσίας δεου ἐπιμελὴσεται;

' ταῦτα ἀκούσας ὁ “Ιάκωβο και πολλὰ ῶ ελα δει ἀ ῖλδι ι )%α¿ 7.λ/ 5 ~ 9 ο .ι ιι (Ρ ι7 § πηι ελ είς

× Β ι αυτου.το κε . ιοι
Ούτος αὐτὸς ὁ Ίάκωβος εἰς τὸ ἑαυτοῦ κελλίον ὴσυχάζων ἐπειράσβὴ

δεινῶς ὑπὸ τοϋ δαίμονος τὴς πορνείας και ἐπι ικανὸν χρόνον ἀνωνι-κ π ± κι ~ __σάμενος και προς τον αχωνα ακὴδιάσας τὴς ἐκ του δαίμονος πυρώσεως
,.. Ξ χ | ει ει _,ἐπὶ πλειον εκταδεισὴς ειτε αννοιαν ἕχων εἴτε λὴδὴν λαβὼν των ειρὴ-

μένων τοῖς ύείοις και ἐκκλὴσιαστικοῖς κανόσι μάχαιραν λαβὼν
ἐξέτε/αεν ὰφειδῶς τους ἑαυτοῦ διδύμους. και μὴ ἐνένκας τὴν τε τοῦ

οκ κ κ : ν ι ,.,αϊαατος ρυσιν και τας οιλνὴδονας ἐβαλεν προσκαλεισδαι τους νείτονας.
ι 1 5 | ~Οχταμες συνελδοντες το τε παδος ϋεασαμενοι και ιατρον τινα τὴς

ί 5 ~ κι .7-αύηας προσκαλεσαμενοι επεμελουντο αυτου. ὅπερ χνοὺς ὁ ὴχιασμένος
Κ” = β _,Σάβας υνιωὕεντα τον [ακωβον ὡς αύτοφονευτὴν χενονότα τὴς

15 1 Τἰττι 8, 5 -- 22 οαη. Νὶο. 1. αΡοεϋο1. 22. 23

Ο1„ννί(Οι) ι

2 έκ] άπὁν | πύρνουννθτ 8 πισαάριν νν πισσάριον Ο 41/5 τὸν ίάκω-
βοα εῖσ ἐστίασιν νν 8 πισσάριον ννθτ 7 μοι δὴ Ο 8 εἰπόντοσ Ο:
εἰοηκότοσ ζἰβνννθτ 8 πολλοῦ τοῦ Εν 2/10 οὐ Ἑο11Ιτ Ο, οὐ τοι-
Οὕτου ΟΟΟΠ 11 τέκνον ὅτι 1ζ.ν Ι πισσάριον ννθ 18 χαλκίου Ο
ἶΘ1.11-Β Υ | όσπρίου ννθτ 18/14 οικονομὴσαι-όσπρέου ΕΘΙἹΗ; Θ-
1α ὀσπρίου νν __1θ ἐπιμελὴσὴται Ο 17 πολλὰ] σφόδρα ν 18 ἑαυ-
τοῦ Τ/ 18 .ΜΑ (Παν | αύτὸσ ῖε111ἰ3 Ο | ἑαυτοῦ Οννθ: ἴδιον Εν
22 7-τλείω Ονν 28 λαβὼν μάχαιραν Εν 28 και τό τε Ο και τὸ Ο
28 ηαιιασδιέντα Εν . Θ χ

Ρ. 284
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|λαύρας ἐδιωξεν. ὅντινα εις τὴν μονὴν ό μένας δεξάμενος Θεοδόσιος
1 2 3 2 2 |και τα κατ αυτόν ερευνὴσας κατὴνανεν εις τὴν λαύραν και παρε-

κάλεσεν τόν χέροντα δέξασδιαι αὐτόν μετὰ τῆς προσὴκούσὴς ἐπιτιμίας·
2 1 Τ | / | / 3 1ο δε ὴνιασμενος Σα ας δεδωκεν αὐτῶι ἐντολὰ ”συ αζειν εις το
ἴδιον κελλίον και ιδβ ” ίι ί · ` · ἔδηζ χιλ 3 ι| ι 4 μ] αμου προιει αι μὴτε μὴν τινα εξασ αι εις συ: -

1 / ~ ~ ρετυχιαν | παρεκτος μονου του ῦπὴρετουντος αὐτωι. ό δὲ Ἰάκωβος
κ ια ν ς Α, _'τὴν του νεροντος δεξάμενος εντολὴν ἐδέετο του δεου μετὰ δακρύων

2 .επι |συχνόν> χρόνον. και άποκαλύφδὴ τῶι χέροντι ὅτι δ δεός τὴν
μετανοιαν ίακωβου ἐδέξατο. ἑώρα νὰρ ἄνδρα τινὰ φωτοφόρον
δεικνύοντα αὐτῶι νεκ ί Λ ί ι ” δ Ί · ί 3.ρον τινα κειμενον εμπροσ εν ακωβου εις

2 ?· `ευχὴν ισταμένου. ουτινος ᾶκούσαντος ὅτι εισὴκούσδὴ σου προσευχή,
= Ϊ _.Ϊακωβε, ἀλλ, έκτεινον τὴν χειρά σου και ἀνάστὴσον τόν κείιιενον,

1 > αν _'καικαυτου άναστὴσαντος τόν νεκρὸν λένει ό φωτοφόρσς τωι νέροντι·
1 ν κι κ .ε νιδου ο νεκρός ἀνεστὴ· λυσον και αὐτός τόν ἐπικείμενον τωι ὰναστὴ-

σαντι δεσμόν. ὁ δὲ χέρων εις ἑαυτόν ἐλδνὼν και διακρίνας τὴν δπτασίαν
ἐς | 7792, κ είν Ι › κ › 2 σι ξ)¶9κ|πετρεφει προε. ειν τον ακωβοι εις τὴν εκκλὴσιαν. οστις ε ι ων

>ὴσπάσατο αὐτόν και τοὺς πατέρας, ὰνελδὼν δὲ και πρός τόν μακαρίτὴν
Θεοδόσιον και τοῦτον ὰσπασάμενος τὴι ἑβδόμὴι ὴμέραι μετὰ τὴν
όπτασίαν ἐτελεύτὴσεν ἐν χαρᾶι.

Δύο ἀδελαιοι σαρκικοι ἦσαν ἐν τῆι Μενίστὴι λαύραι και άλὴδῶς
\ Ϊ Ἱ 1 -# 9 νωνκατα θεον αδελφά φρονουντες εκ των περι τὴν Χεβαὼν ὁααώ/,ιενοι

7 κκ \ 1

τοπων Ζαννος και Βενιαμιν προσαχορευομενοι νται ταις κατα νεον
3 _· αν Ϊ |αρεταις κομωντες. ουτοι συμφωνως παρεκάλεααν ταν ἠαααα-Ιαέναν

έ ~ ΰ αν Α | 2 ~ _,Σζαβαν δουναι αυτοις κελλιον αιιαχωρὴτιαόαὴ ὅπεθ ἠα αὐτὸς ααα-των
,_ Μ _ ν 2.οικοδομὴσας απο δεκαπεντε σταδιων τὴς λαύρας ὀιααεέαεναν |

1 / | |

ιιιιοι; λιβα- ιιεναἐ πθεσβυτιις νινώσκων αὐτοὺς ἐρνάτας όντας
2- τ _- ν π ι _, Ίδεου ειξεν τὴι αιτὴσει και δεδωκεν Ιαὺτοις τα αελχίαα χατ ἐαεχναν

β με

κατεχοντες αυτο τε το αναχωρὴτικον κελλιον και τό ἐν τὴι λαύραι
-ν 1 1 'Ϊ 2 _ '

ιδιον αὐτων. αὐτοι μεν ουν εις τό ἀναχωρὴῃαὸν έκανα ααπιαααντερ
ι | ~

κελλίον και μοχδὴσαντες κοινοβιον αὐτό συνεστὴσαντο του ἐν άχίοις

Φ.Θαακα»
Μσε.

ΟΕννν( Ο) ¬

1 ἀπεδίωξεν Ε | δν Ε 2 ἐρευνὴσασ Οννθτι ἐρευνήσασ και ἀνα-
κρίνασ 1.ν 8 τόν νέροντα 1`ο11Ιτ Ο 4 ὴσνχάζειν τε ῖαννθτ
5 μήτε-δέξασδαι ίειτιυ Ο ] δέχεσδαι νν 5/8 εισ συντυχίαν Ο ι συντυ-
χίασ ποιεῖσδαι Ιανῖνθτ 12 νεκρόνννθτ 18 αὐτοῦ ΐοιτιἰιν ] νεκρὸν Ο1ό_ν¿
κείμενον νεκρὸν ννθ 14 τόν] τὸ Ε 18 προσελδεῖν 1. 20 ιιίιἶ
Ο1ιννν | σαρκικοι Ἐοιτιἰ: Οννθ ] και ὰλὴδῶσ ἰοιτιι Οννθ 21 τὴν]
τῶν Ϊαθτ 22 ζάνοσ Ο ] βενιαμειν νν ] και 1151111: ννθτ 25 ῶκο-
δομήσασ ΟΟ | πέντε ννθ 2?/80 και έμειναν-κελλιον 1`ο1τ1τ Ο
28 αὐτό τε ίοιτιι Ο | τε ἙΘΙΠ1: νν 28/Βθ και τό-κελλίον ἰε111ὶ› Ονν
22/80 κελλιον ἐκεῖνο κοπιόσαντεσ ν 8θ μοχδήσαντεσ {οΙ11ῖ: Ο _

ε

Ιἔι ΗΡ. -

ΜΒ ας;
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πατἕὸς ημῶν Σάβα συμβοηὕοῦντος αὐτοῖς και τὰ ἀναλώματα νται
| Ώ ν-σ .Ντὴυ λοιπην ῦπουονιαν επιχοοηνουντος. ἀὁελςσων ὅὲ αῦτόΐλι συναχΰέντ

με \ 3 /

των οἰκοὁομηΰηναι την ενινιλησιαν φοοντίσας ἐνεοεαίνισεν και τους
~ :: :¬ ,_ κ ν ,., Ε

κανόνας των αλλων αυτου κοινοβιων σταοεὀωκεν ἐνιεισε. όπεο κοινό-
βιον μέχοι τοῦ νυν τῆι του ὕεου χάριτι ἀνὕεἰ την του μασιαοίου Ζάννου
ἐπωνυμίαν λαχόν.

”ἴ = _' ›< ιι.Γέοωιι τις ην εν τηι λαύοαι ἔν πολλοις μοναχικοις κατοοὔώμασιν
ς ν ι ι· -ν | ) ~ Σ κ ι· κ οιὁωῃνυσας τον εαυτου βιοι, της μεν ι υνιας οομωμΰυοςἔ Αιιϋὀμος

| 7 -ι _ὁὲ ποοσανοοευομενος. ουτος ἐν ἀοχηι οιτίσας ἑαυτωι μικοὀν κελλιον„ ι ο -ἀυτιπέοα του χειμαοοου κατὰ ἀνατολὰς ἄντινωυς του στύονου του
5 ι· : \ Γ ·~ Σλ ν Ξ κ ν ει | › › ...εφ α ιοις τπατοος ημων αβα ι-ιαι .επι τ ιακοντα ετο εινας εν αυτωι

\7 κ ×-- 9 ¶9.ζ} , κ ζ 4 - Θ λ κ 7 ¦:| δε |πεθι το νηοας ησ ωησει και νωονιν οι ινηοης. ο ε μανιαοιτης
| κ > ν §> ν 5 ν ι : ιΣαβας βλεπων αυτον ως βαΰυτατην ελασαντα σωματινιην ασὕενειαν

παοεκάλει αὐτὸν πλησίον της ἐκκλησίας λαβεῖν κελλιον πρὸς τὸ ἀκό-
πως ὕύνασὕαί τινα υπηοετεἰν αὐτῶι. ὁ ὅὲ νέοων | ουκ ἔβοὑλετο λἐνων°
πιστευω τῶι ὕεῶι ὅτι ἐν τῶι κελλίωι ἐν ῶι ἐξ ἀοχῆς ἦξιώὕην μείναι,
ἐν αὐτῶι λαμβάνει την ψυχήν μου ὁ κτίσας αὐτὴν ΰνεός. χρόνου δέ
τινος ὁιελὕόντος ἐν μιαι νυκτὶ ἀναστὰς ὁ ἄνιος πρὸ της του κοούσμα-

3|# \ | ἱ' = \ σω 37 ζτος ὥρας ηνιουσεν Ψωνην φαλμωιὅιας ως απο πολλου οχλου νινομενην
Ό? / Ϊ Β ~ Ώκαὶ ἐνόμισεν οτι τινος συμβαντος νιἶνεται ὁ κανων εν τηι εκνιλησιαι,

` ς ν ` σι ι κ λ ε ι- κ ι κ χ ν
χω εθαυ ιαζεν οτι παοα νω ιν αυτου το πα α συνηὕιιαν νινεται.
ναὶ κα·πε|λ·ι9·ὼν μετὰ σποἔὁῆςω ἶειὅοεν την ἔκκἐησίαν ἦσςυαλισμένην.
οἶτα πάλιν ἀνελΰὼν εἰς τὸν πὐονον ἦκουσεν πλήὕους ῳαλλόντων μετὰ

| ι· ν ~ λ κ ν ω ν ›
μελους ηὅυφωνου τουτον μονον τον στιχον οτι ὁιελευσομαι εν
τόπωι σκηνῆς ΰιαυμαστῆς ἕως του' οἴκου τοῦ ΰεοῦ ἐν

ν-× 3 | Ϊ Η | Ξ! Έωνηι αναλλιασεως και εξομολονησεως ηχου εοοτα-
Ψ | νιαὶ νου πόὕεν Ί ” ” λ ὀ| Τ Ξξ νίζειέουτων. ν ς νιιεται ο της φα μωι ιας ηχος, ι υπ

24 Ρε 41, 5

ο1.ννν(Θ<›

2 ὑπουονίαν Εν: λειτουονίαν ννθ χρείαν Ο Β ῶκοὁομηΰῆναι Ο
4 ἄλλων ἴοΙ1Ή› Δ παηαδἑὅωκεν νἱἴ ὅ/θ τῆ-ἐπωνυμία Οθ· 6 ζά-
ηου Ο 7 ΖΙΙΓ Οβννν 8/Ο ”Ανὕιμοσ-ποοαανοηευόμενοσ ῖοιιὶϋ Ε
Θ μικοὸν ἙΘΒΙΒΕ _ 10 ἀντικοὺ ννθ 11 ἠμωνἱοιτὶυ νν | Σάβα Ι-ο}1Ἡ:Ϊα
15 ἠβουλήὕη Ο ἠβούλετο ννίἔ, οοττ. νἱἴ | λἑνων ὅτι Ο ἰίἱ τῶ ὕεῶ
ἘΘΒΗ: Εν 18/18 νιοούματοσ ννϋοΐῖ 10 φωνῆσ ])ν(} Ι νενομένην Ο
ιμῃιομἐνησ Ξινννωῃ 21 τὸ ΟΕν: τοῦτο Ψ τοῦτο τὸ Θ 22 ηὕοεν Ο |
ἀσῳαλισμἐνην ννθςοοττ. Ψ 28 -τὸ πωνιον Ιαν | ἢκονεν Ο | φαλόντων Ο
24 μόνον ἙΘΙΠΒ ννθ 28 και ἐξομολονήσεωσ Ἑοἰαἰτ Ο | ἦχουσ Ιαν

Ϊ

Ρ. 28Ἰ
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τὸν κανονάρχην καὶ ποιεῖ αὐτὸν κρουσαι καὶ άπέρχεται μετὰ ὕυμιά-
ματος καὶ κηρῶν εἰς τὸ κελλίον του νέροντος καὶ οῦδένα εὑρίσκει,
εἰ/μη αὑτὸν μόνον τελειωὕεντα. καὶ ἐΰιαύφιασαν ἄνταντες οί μετὰ τοῦυ
νεροντος ελὕοντες και κηδευσαντες το τιμιον λειφανον ηνανον εις

5 την ἐκκλησίαν καὶ πληρώσαντες τὸν συνήδη κανόνα ἐπλ αυτῶι κατ-
ἐτλεντο ἐν διήκαις δσίαις δοξάζοντες τὸν ὕεὀν τὸν δοξάζοντα τους
ὰνίους αὐτοῦ.

Ἱἰδελφός τις ἐκ της τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου μονῆς τῶι μὲν νἐνει
Ἄσιανός, τῆι δὲ προσηνορίαι ”Αφροδίσιος τὴν τῶν βορδουναρίων

10 διακονίαν ἐνχειρισδεὶς τὸν του βορδονίου νόμου, τουτέστιν δώδεκα
μοδίους σίτου μόνος ἐκ τῆς γης κουφίζων τοῖς ἑαυτοῦ ἐπετίΰει ὥμοις·
τῶι γὰρ μενέδιει του σώματος πάντας τοὺς του κοινοβίου ὑπερἐβαλεν.
συνέβη δὲ αὑτὸν ποτὲ κατὰ την ὁδὸν ὀρνισϋέτιτα τύφαι τῆι χειρὶ
τ`ν του ό δονος ὅι ιν καὶ συντ ῖφαι αδτνν. οὕτινος πα αυτίκα

15 πἔσόττοἔ ἶυαἶ ἀποΰταόἐττορ ὁ >/Ιφρἰδίσιος τόν τε του ἀλόνουθφόρτον
καὶ τὸ σάνμα ἐπὶ τῶν ὥμων ἄρας ἦλὕεν εἰς την μονήν. καὶ ὑπὸ του
μενάλου Θεοδοσίου διωχϋεὶς διὰ τὸν τοῦ άλόνου φόνον κατέρχεται
εἰς τὸν Ἰορδάνην καὶ τὸ σφάλμα αυτοῦ άνατίὕησιν τῶι ἐν ὰχίοις
Ίωάννηι τῶι Αιἶνυσττίωι ἐν τῶι Χουζιβα τὸ τηνικαῦτα ταῖς ἀρεταῖς

20 ἀπαστράνττοντι. καὶ ᾶκοόσας παρ> αυτοῦ ὅτι εἰ δέλεις σωΰητατ,
ἄπελΰνε πρὸς τὸν άββαν ημῶν Σάβαν καὶ ὅ λένει σοι, στοίησωη ἔθχε-ται
μετὰ σττουδῆς προς αὐτόν, ὁμολονῶν τὸ σφάλμα καὶ παρακαλων λόφον
σωτηρίας ἀκουσαι σταρῖ αῦτου. ό δὲ πατὴρ ημῶν Σάβας δίδωσιν
αυτῶι κελλίον λένων· στοίχησον τῶι κελλίωι σου καὶ ἄλλωι κελλίωι

25 μὴ οταραβάληις μηδὲ της λαύρας ἕξέλδηις καὶ ἐνκρα-της φευοῦ φλώσσης
καὶ κοιλίας καὶ σώιζηι. ταύτην τὴν ἕντολην δεξάμενος ὁ °ΑφθΟ(3ίστος
καὶ ἐν μηδενὶ αυτην άλονήσας ἐπὶ τριάκοντα ἔτη οὔτε τῆς λαύρας

ΟΕννν( Θ)

1 ἀνέρχεται Ο 2 κηρίων Ο 8 εἰ μὴ Οινθτ: αλλ, Εν |
πάντεσ νν-ΟΡ | μετὰ τοϋ] μετ, αὐτοῦ Ε τ 4 ᾶνελὕόντεσ Ο | κηδευ-
σαντεσ] προσκυνήσαντοσ Ε ίἰ/'Ϊ δοξάζοντα τοὺσ άνίουσ αὐτοῦ [ἑαυτοῦ
άνίουσ Εν] ΟΕν: Μπι ἐξουσίαν καὶ δοξόζοντα τοὺσ δοξάζονταο· αὐτὸν
ἀνίουσ ννθ 8 ΜΔ ΟΕννν 8/Θ τῶ-ἀσιανὸσ Ενννθτ: ἀσιανὸσ
τῶ νένει Ο Ο άφροδίσιοσ καλούμενοσ Ο | βορδουναρίων νν βουρ-
δουναρίων ΟΘ βουρδωνίων Εν 1θ βορδονίου Ο βορδουνίου νν βουρ-
δουνίου Ο βουρδονίου Εν 11 ἐκ τῆσ νῆσ μόνοσ Εν | ὥμοισ ἐπετίὕει Ο
12 ύπεθέβαλλεν ῖἦἶθτ 14 ὅφιν τοῦ βόρδονοσ Ο | βούρδωνοσ Ο
ξἱὅ Φόοτον Ο: νόμον Ενννθτ ἰίἰ σαυμα Ο 1? διωχΰεὶσ τῆσ
μονῆσ Εν 18. ἑαυτοῦ Εν 10 τὸ ἰΘ]1Ιϋ ν 21 ὰβαν Ο |
ἔρχεται οδν Ε” 22 αυτῶ τὸ σφάλμα Ο τὸ σφάλμα αὐτοῦ ννθ 2? καὶ?
αλονήσασ ίοἰιἰυ ννθ | αλονίσασ ν

.Ε
Πίζη ἐι

Ρ· Ξ8ὲ
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ἕξηλ-(9-εν οὔτε εὶς κελλίον παρέβαλεν, οὐκ ἐκτἠσατό ποτε χύτραν
ἢ Ζαλκίον ἢ μανειρεῖον χαλάδριον, οῦ μετέλαβεν οίνου ἢ 1 εὔκρατος,
οὐχ ἐκτήσατο δύο χιτῶνας, ἀλλἶ ἐν στιβαδίωι μὲν ἐκάδευδεν ἐπὶ
ψιοιΰίου καὶ κεντωνίου, λαμβάνων δὲ βάια παρὰ του οὶκονόμου ενενή-
ςὀοωτα μαλάκια πεπληρωμένα καϋ” ἕκαστον μῆνα παρεῖχεν τῶι
ξενοὅόχωι. τὰ δὲ περισσευόμενα έφητὰ εἴτε λάχανον εἴτε όσπρεον
εἴτε φευδοτρόφιον, ταυτα λαμβάνων ἀπετίΰετο εἰς μίαν λεκάνην
%α¿ έ% της λεκάνης έλάμβανεν καΐὶ? ἡμέραν μικρόν καὶ αὐτῶι ἦρκεῖτο.
%α¿ εἰ ὥζεσεν τὸ ἐν τῆι λεκάνηι ἢ σκώληκας ἐποίησεν, ουκ ἔρριπτεν
του-ΕΟ, ἀλλὰ μόνον προσετίὕει τὰ περισσευόμενα ἑφητά. ὁ πάννυχος
δὲ αὐτοῦ κλαυὕμὸς οὐκ ἢφιεν τοὺς γείτονας άνεΰηναι. ἐν ταύτηι
τοίνυν τῆι πολιτείαι τριάκοντα, ὡς εἴρηται, χρόνους πληρώσας μηδέ-
ποτε άσϋενήσας ἢ ᾶκη\διάσας(ἢ|βλαβεὶς|τὸν στόμαχον διορατικοῦ
ηξ¿ώ|¿9-η χαρίσματοςυῖαι την Βημεραν προεχνω της εαυτουπελευτης
πθὸ έβὁομαδος. και ~ελ·ι9·ων εις την εκκλησιαταπαρεκαλει τονρπατερα
ἡμῶν» Σάβαν απόλυνηναι προς μιαν ημεραν επι τηνεἰιρονην του μακα-
Θίοϋ Θεοδοσιου· ο\ δε νερωνφνους οτι ηννικεν αυτου η ημερα, αποστελ:
χεὀ Θεοδουλον τον ἴὶελασιου αδελφον πρεσβυτερον οντα μετ αυτου
δηλώσετε τῶι μακαριτηι Θεοδοσιωπ ὶδου ανὕρωπον ποτε> τον :¿1φροδι-

σιον δεξάμενος νυν χαριτι ἕἶριστου απεστειλα σοι αυτον αννελον.
ὁ μὲν ουν μακαριτης| Θεοδρσιος | τουτον μετα χαρας δεξάμενος
ὴσπάσατο και φρλοφρονως εις) συνεστϋιασιν πρότρεψοιμενος οιπελνσεν
έα) εἰηηῳητ· ο δε Αφροδισιος ελΰων εις την λαυραν και μικροη τι νο-
σήσαε ἐτελεύτησεν έν χαραι. όντινα οἱ πατέρες κηδεόσαντες εὕαφαν
μετὰ των πρεσβυτερων; ο μεντοωμακμριτης Σὰβας ιπαρα πλανιον

ἔκέλευσεν τεΰηναι το τιμιον αυτου λειψανον προς το φνωριζεσὕιαι
ἕπ¿ Ζθότον |και προσκυνεισϋαι υπο των κατερχομενων εν αυτηι τηι
,9ἠ,ῃ7τ πατερων.

ΟΪςνννςα›
1 οὐκ] ουτε ο 1 ποτε τεωι α εεττ νει 1 εισται κι 2 τολνιον

.. ίθωι ται ει ταν τι ουν: εμε ννα 4 νιαϋιον δὲ Εν Ι
Βαὶν Ε ἰο111ν ν 5/Ο καΰλ-ξενοδόχω πεπληρωμένα ννθῖ 0 ἔενοχω Ε
ξενουχω ΕΟΟ" | λάχανα Εν | ὅσπριον ννθ 7 εισ Οννθι: ιωείων·
μένα εὶσ Εν 8 ἐκ τῆσ λεκάνησ [λακάνησ |Ο] ΟΕν: ταυτησ| ννθ |

ηὸν καϋῖ ἡμέραν νν καθ” ἡμέραν Θτ Θ ὡἕισεῖ' νν 1 λακαωὶ Ο ὶ
νων εν Εν 1θ ἐψήματα Ον 18 καὶ διορατικοῦ Ο 11 χαρίσ-
ωίπτε ιειώιιτ τν ι ανον νο ιν σιν- Ο ι οωννν=<×ι αι-
μντονν 1? ἦννισεν Εν 18 τὸν τοῦ ννθ 11) μακαρίω Εν
ἔἔμ 67) Β 25 πρεσβυτέρων ΟΕν: πατέρων ννθτ [ Πλάνιον Οννἱ
__Ε7·ά.μηυ Οι μἑροσ Εν 213 τὸ-λείφανον Ἑοἰιὶτ Ε 2? καὶ προσκυνεῖ-
Ζῃἑατ ἐπὶ χρόνον Εν ·

Ρ. εεε

Ρ. 290
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Μεδαβὰ πόλις ἐστὶν πέραν του Ἰορδάνου κατὰ ᾶνατολὰς ὐπὸ την
”%1ραβίαν τελοῦσα, ἦς οὶ οὶκήτορες ἦρχοντο πρὸς τὸν ἔν ὰνίοις πατέρα
ημῶν Σάβαν πλείστας ψυχικὰς εὐερνεσίας ὰρυόμενοι καὶ καρποφο-
ροῦντες τοῖς κοινοβίοις αὐτοῦ καὶ λαύραις σῖτον καὶ ὅσπρεον. έξ ῶν

5 ἦν τις Γερόντιος καλούμενος, ὅστις σωματικην ὰσΰένειαν περικεί-
μενος καὶ διὰ ταύτην είς την άνίαν πόλιν χρονίσας ἐπεδύμησεν
εύξασὕαι εὶς την ὰνίαν ”%1νάληφιν. καὶ ζώιωι τινὶ ἔπικαΰίσας ὰπἠιει
ἔχων τοὺς πρὸς την ὐπηρεσίαν. περὶ δὲ την του όρους ἀνάβασιν του
ᾶλόνου τινος συμβάντος σκιασδέντος ἔπεσεν ὁ Γερόντιος καὶ

10 οὕτως ἐκλάσὶὶη, ὥστε ἐλδνόντα τὸν κηρωματίτην τῆς αὐτοῦ ἀπο-
ννῶναι ϋεραπείας. Πορφύριος δέ τις μικρότερος τούτου ἀδελφὸς
μηδενὶ μηδὲν εὶρηκὼς κατέρχεται είς την λαύραν, παρακαλῶν τὸν
ἐν ὰνίοις 1 Σάβαν ᾶνελδεῖν καὶ ἔπισκέφαστλαι τὸν Γερόντιον. ὅστις
πρεσβύτης τὴν ἐπελδοὐσαν τῶι Γεροντίωι συμφορὰν ὰκούσας καὶ

15 σφόδρα λυπηὕεὶς αὐτίκα εἰς την ὰνίαν πόλιν άνῆλὕεν καὶ ἐλδὼν
πρὸς τὸν Γερόντιον καὶ εὐχην ἐκτενη ὐπὲρ αὐτοῦ ποιἠσας καὶ έλαιον
τοϋ άνίου Σταυροὐ ὰλείφας αὐτὸν ὐνιη ὰπεκατέστησεν, ὥστε τοὺς
πάντας ίλαυμάζειν ἐπὶ τῆι τοσαύτηι ὰδρόαι μεταβοληι καὶ παραδόξωι
δαυματουρνίαι.

20 . Χρόνου δὲ πολλοῦ διαδραμόντος ὁ τούτου τοῦ Γεροντίου υὶὸς
ὀνόματι Θωμας παραβαλὼν τῶι έν Ἱεριχῶι της λάενίστης λαύρας
ξενοδοχείωι ὀφίας βραδείας οὐσης ἔν τῶι τῆς λιμοῦ καιρῶι εὐρεν
αὐτόθι τὸν ἐν ὰνίοις Σάβαν καὶ Θεόδωρον καὶ ]Ϊαῦλον τοὺς τοῦ
Ϊἔαστελλίου καὶ του Σπηλαίου διοικητάς. ὁ μὲν οὐν μακαρίτης Σάβας

25 τουτον ὶδὼν καὶ περιχαρὴς νενό,ιιΕ7ιΘ£ δένει τῶι ξενοδόχωι· ποίησον
ημῖν δεῖπνον. αὐτῶν δὲ δειπνούντων ἐρωτηδεὶς ὁ ξενοδόχος εὶ ἔχει
οὶνον, ὰπεκρίνατο μηδ” ὅλως ἔχειν, κολοκύνδνιον δὲ ὅξους ἕλενεν

ΟΕννν((ἔ)

1 Π ΟΕννν Ι πέραν 1”ο}τΠ; Ε 2 οὶ ἰοΙ1Ηι Ο 3 σάβα ΟΕ |
εὐερνεσίασ φυχικὰσ ν 4 κοινοβίοισ ννθἱ: κοινοβίοισ τε Ο τε κοινο-
βίοισ Εν | καὶλ ἰοϋἰυ νν | ὅσπριον ννθ 5 νερόντιοσ Οννθ:
νἑρων νερόντιοσ Εν 2 συμβάματοσ νν 10 συνεκλάσΰη Ο
10/11 ἀποννῶναι τῆσ αὐτοῦ Ε 11 τούτου μικρότεροσ Ενθ __ 14 τῶι
ἙοΙ1Η: Ενννθτ 1ὔ τὸν 1-οὶτὶτ Εν | καὶ1 Ἑοιπὶἰι Ε 20 ΖΙΚ ΟΕννν
τούτου ἙΘΒΗ: Ο 21 όνόματι ὕωμασ Ο: ΰωμτισ καλούμενοσ Ενννθ |
παραλαβὼν ΕΟ | -τῶι ἐν Ἱεριχῶι] ένα ιεριχῶ τὸ Ο 22 ηὐρεν Ο
28 ἐν οινίοισ Ονν; ἐν ἀυίοισ πρῖ ημῶν Ο τε ὰνιώτατον Εν 24 καὶ
του Σπηλαίου ίοὶπἰτ ν Ι ὁ μὲν οὕν Εν: ὁ μέντοι Ο καὶ ὁ μὲν ννθἕ
25 τοῦτο Ε | νενάμενοσ Ε νενονὼσ νν 2θ ἔχοι Ο 2? απεκρίνατο
ό ξενεδόχοσ Ε | κολοκὐνΰιον, ἰλ ‹ἰι1ι·ο]ιννοἔ ἰτι τ οοι·ι·ἰἔἰοι·τ νν | ὅξου νν

ΠΙΕ --

Ρ. ὶἔ

πα



5

ΙΟ

15

1 20

5

45. 46 Μοιτἰελαε. 187.

ἔχειν ἐπὶ τὸ ὰρτύειν τὸ ὅσπρεον. καὶ λένει ὁ ἄνιος· φέρε μοι ἐνταῦδατὸ. %ολ0κύνῦ·ιου· καὶ εὐλονητὸς κύριος ὅτι έχομεν εῦφραυϋῆναὀ

ἐξ αὐτοῦ. ὁ νὰρ τὸ ὐδωρ εὶς οὶνον μεταβαλὼν Χριστὸς ὁ ῦεὸς ημῶν
αὐτὸς καὶ τὸ ὅξος είς οὶνον μεταβάλαι δυνατός ἐστιν. ταῦτα τοῦ ὰνίου
εὶρηκότος καὶ τοῦ κολοκυνὕίου ἐνεχὐέντος εὐρέὕη τὸ ὅξος εἰς ΟΖΉΟΉ
καλὸν μεταβληδέν. καὶ ἐξέστη ὁ Θωμας· ἐπὶ τῶι παραδόξωι τοῦ
ὔαύματος καὶ λένει ὁ μακάριος Σάβας τῶι ξειοὀόχωὀ· φἐηε χαμπθὰ
τάχαῃι %(1ὶ βέλλιὅ 'ὶ9'0μίαμ,ιχ° ἐπΙ.Ο”%Ο.7”Εὴ 'νὰρ 'ὶλδία αλἐιμητιεηι ἡμῖν κατὰ

τὴν ὥραν ταυτην. εὐλονὴῦη δὲ ὁ τοῦ κολοκυνδίου οὶνος τοσοῦτον
ὥστε ἐπὶ τρεῖς ημέρας άπαντας πλουσίως πίνειν ὰπ” αὐτοῦ. ὁ δὲ
Θωμας άνασιλεὶς τῆι ιλαυματουρνίαι παρεκάλεσεν τὸν νέροντα λαβεῖν
τὸ κολοκύνδιον εἰ; Τὸν ἔαυτοῦ οἶκον° τοῦ δὲ άνίου τὸ κολοκύνίλιον
δεδωκότος· λαβὼν ό Θωμας ἀπηλϋ-ετ›_ ,ζω ἔμεῃιει ἐξ αὐτοῦ του
περισσευὕνέντος οίνου πίνων αὐτδς καὶ οὶ μετ) αὐτοῦ ἕως ιὶάεδαβῶν.
ταῦτα δέ μοι διηνὴσατο δ όιββας Γερόντιος ὁ νῦν τὴν μονὴν τοῦ
ἀφίηυ Εὐὔυμίου διοικἦσαι λαχών, τοῦ μὲν Θωμα υὶὀς ὐπάρχωυς τοϋ
δἐ Γεροντίου ἕννονος, προστεδηκὼς καὶ τοῦτο τῆι διηνήσει λένων
ὅττ εϊχομεν τοῦτο τὸ κολοκύνὐιον εἰς τὸν οἶκον ὴμῶν ἐπὶ ἕτη πολλὰ
καὶ ὅταν τιἐ ἦσΰἐνει. ἔνέμιζον αὐτὸ ύδατος οὶ τοῦ οἴκου καὶ τὸν
ὰσὕενοῦντα ἐρράντιζον καὶ αὐτὸς δ ραντισμὸς τὸν κάμνοντα πάσης
σωματικης ἐκούφιζεν νόσου.

Οῦτοὲ ὁ τηἕ εῦσεβείαἐ ὰνωνιστὴι; Σάβας ὁδεύων ποτὲ μετά τινος
μαΰητοῦ ὰ τἢε Ἱεριχῶ ἐπὶ τὰν Ἰορδάνην συνηντήὕη κοσμικοῖς
τισίν, ἐν νεανις τις ὐπηρχεν πιὕανή. ἐκείνων δὲ παρελΰνόντων
ὕέλων δ ων δοκιμάσαι τὸν μαῦητὴν λένει° 1 ποταπὴ ἐστιν ὴ παρελ-
ὕοῦσα κόρη καὶ ἐστὶν μονόαδαλμος; καὶ λἐνει ὁ ὰδελφός· οὐχί, πάτερ,
τοὺς δύο ὀφὕαλμυὺε ὁ δὲ φέρων φησίν° ὴπατὴὐης, τἐκνον°
μο-ρόφΰαλμος νάρ ἐστιν. ὁ δὲ διεβεβαιοῦτο μετὰ ὰκριβείας εἰδέναι
μὴ εἶναι αὐτὴν μονόφὕαλμον, ἀλλὰ καὶ λίαν εὐόμματον. καὶ λένει ὁ

`ἔ·-οιτοἱἦἔ

ΟΕννν(Θὶ

1 τὸ ὅσπρεον ΟΕν: τὰ λάχανα ννθι 2 καὶ Ἑειὐτ Ε | ῖσ ΟΕν:
6 θδ· ννθτ 8 τὸ οἶνον εὶσ ὕδωρ Ε 4 καὶ ίοιτἰἰι Ενννθ· 5/θ εὶσ-
μεταβληῦιέν Οννθ: οἶνοσ καλὸσ φεγενημένοσ Εν 2 ηὐλονὴιλη Ονν,
οοττ. νν | δὲ ίοὶτὶἰι Ε 10 πλουσίωσ ἄπαντασ ν | πάντασ ννθτ
14 μηδαβῶν ΟΕ μηδαβων ν μιβάδων νν 18 ἐν οἱνίοισ Εννν 1? ἔκ-
φονοσ ν | προστεῦεικὼσ νν Ι τῆ διηνήσει καὶ τοῦτο Εν 18 εἶχο-
μερἑ ἔσχομεν Ενννθ Ι ἐπὶ ἙΘΒΙΒ Ενθτ 20 ἐράντιζον Ενθτ
22 ΜΖ Οννν Βαιαὰ αὶοἔοεοὶττιἰὺὺοτι Ε | ποτὲ Ἑοὶιἰυ ν 28 μαδη-
τοῦ αὐτοῦ Εν(} 2(ἱ καὶλ ΟΕν: οὐκ ννθτ | ιὶδελφόσ] μαδητῆσ Ε
27 φηαίν ἙΘΜΒ νν λένει αὐτῶ Ο

Ρ. 292

ΜΖ 47

Ρ. 293



188 Εεὶαοο ἀεε Βαιοαε

φέρων· πόθεν σοι τὸ σαφῶς εὶδέναι; ὅ δὲ εἶπεν· ἐνώ, πάτερ, ἐπιμελῶς
| 1 3! θ| / 2προσεσχον\και εννων οτι ὰμφοτερόφὕαλμός ἐστιν. τοτε λενει ὀ

ς -- κ 1 κ ςχερων και που τεδιειται παρὰ σοὶ τὸ παράννελμα το λενον μὴ
8 εισ #9 σον ὅ α τ ὰ αὐτνν καὶ ` συνα πασὕ”ι σοῖ λε-

5 φθάρὥις· φλέαὶδν ύὸθτἕάὔος 7ἐκ πεὅιὶἶρνου ιἔὶἕας κδίὶ ῖτέπειἕοὶΰάπὸ: ι ` · , ι- 2 5 „ „ ~ „του νυν ου μενεις μετ” ἐμου ἐν τωι κελλίωι διὰ τὸ μὴ τηρειν σε τους
οφιλαλμούς σου ὡς πρέπει. καὶ ὰποστέλλει αὐτὸν εἰς τὸ ὶἔαστέλλιν

1 κι ~και ποιήσαντα ἐκεισε χρόνον ὶκανὸν καὶ παιδευύέντα πάσηι φυλακηι
τηρεῖν τούς τε ὀφθαλμοὐς καὶ τὴν διάνοιαν ἐδέξατο αὐτὸν κελλιώτην

10 825 τὴν λαύραν. 1
(Ο μάνειρος τὴς λαύρας ὴψησέν ποτε κολοκύνδια εὶς λόνον τεχνι-

τῶν καὶ τῆι ὥραι τοῦ φανεῖν νευσάμενος εῦρεν αὐτὰ πικρά. καὶ
στενοχωρηδεὶς μὴ έχων ἄλλο τι παραῦεῖναι αὐτοῖς ὰπελδιὼν δρομαίως
προσεπεσεν τῶι νέροντι τὸ συμβὰν ὰπαννέλλων. ὁ δὲ ἄνιος ἐλϋὼν

15 καὶ σφρανίσας τὸ χαλκίον τῶι σημείωι τοῦ σταυροῦ λένει τῶι μανεί-
ωι° πο εύου· εὐλο ιτὸ κύ ιο · πα άδε εὶ τὰ τ απέ ια. καὶνι ε ε ε τ ε ο _

παραχρημα ἐνλυκάνδησαν τὰ κολοκύνδια καὶ έφανον καὶ ἐχορτάσΰησαν
πάντες καὶ ἐδόξασαν τὸν ῦεόν.

Τούτωι τῶι ὰ ίωι ποεσ ύτιι ι πο ευο ιένωι ποτὲ ἀπὸ τοῦ λΡου ιι
Β 1 1 ν | Θ [Φ20 επι τον καλαμῶνα τοῦ Ίορδανου συνηντηῦη λέων παμμενεὕέστατος
χωλαίνων καὶ προσπεσὼν ἐδείκνυεν αὐτῶι τὸν πόδα, νεύματι παρα-
καλῶν ῶφελείας τυχεῖν. |ό δὲ πατὴρ ὴμῶν Σάβας κατανοὴσας τὴν
του ΰηριου οδυνην καῦισας και τοῦ ποδὸς αὐτοῦ ἐπιλαβόμενος

ι : ,__ 2
ἶ%?λΟπα εμπΰπααμένον ἔἔήνανεν ὰπ” αὐτου. καὶ κουφισῦεὶς της

ε ν > κ αν ,__ ..ι25 οδυνης ο>λεων|αναστας ωιχετο καὶ ὰπὸ τότε τὰς της τεσσαρακοστης
8 ~ 7 1 : ~ τημερας ηκολουδει τωι νεροντι ευνοικην δουλείαν αποπληρων. ειχεν

4 Ρτον 9, 18". 6, 25 - 1? Μο θ, 42

ΟΕννν(Ο1)

1 σὐ Ε | σαφὲσ Εν | εὶδεσ Ε 8 τέΰηται Ενίἔ· | τὸ παρὰ
σοὶ Ε | σοῦ νν 5 φλένων Οννθ: φλένοντοσ ννωιίῖ ῶσ φλένοντοσ ηδη
[δῆλον ν] Εν | τὸ Οννθω τοῦ Ενννϋοὶϊ Ι πάΰουσ Εν Ο ὅτι οὐ ννοοΐϊ
μένεισ ΟΕν1ν(} 'Ϊ σου Ἑο]1Ιυ Εν | καστέλλειν ν καστέλλιον Ο
8 ποιὴσαντοσ Ε | ὶκανὸν καὶ Οννθ: τινὰ καὶ ὶκανῶσ Εν [ παιδευ-
ιλέντα Εν: παιδευΰέντα πρεπόντωσ Ο παιδευΰιέντα ὶκανῶσ νν(} 8/θ πά-
σηι-καὶ ίοὶιἰυ ννίἔ- 8 τε ἴο111υ Ο 11 ὶἶ ΟΕννν ἔψησέ Ενίἕτ |
εὶσ λόνον ΟΟ: λόνω Εν εὶσ λόνω νν 18 καὶ μὴ ννθτ | δρομαίωσ
ἰο111ὶι Ο 18 τὴν τράπεζαν Ε 1'ῖ/Ξἱκαὶ ἐχορτάσΰησαν πάντεσ Ο:
πάντεσ καὶ ἐχορτάσδησαν Ενννθὶ 12 ΠΙΘ ΟΕννν | ποτὲ ἰοὶτἰυ Ενῖν
22 ὡφελείασ Οννθ: ἐπιμελείασ Εν Ψ | ἡμῶν Σάβασ 1'εΙ1Η: ννθ·

η ς

ἶὶίιιΡ.-
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δὲ τότε ὁ ὴνιασμένος πρεσβύτης μαῦητὴν τινα Σύρον Φλάιν καλού-
μενον κάτω εἰἐ τὸν °Ρουβαν ἔχοντα ὅνον πρὸς ὐπηρεσίαν. καὶ ὅτε
ὰπέστελλεν αὐτὸν εἰς ἄπόκρισιν, ἐπέτρεπεν τῶι λέοντι φυλάττειν
αὐτοῦ τὸν ὅνον. ὁ μὲν οὐν λέων κατὰ πρωὶ τοῦ ὅνου τὴν φορβέαι τῶι
στόματι λαμβάνων ὰπήρχετο καὶ ὅλην τὴν ὴμέραν ἕβοσκεν καὶ περὶ
ὀφίαν ποτίζων ὴρχετο έχων αὐτόν. ὴμερῶν δέ τινων διελϋυυσῶν
καὶ τοῦ ·λέοντος τὴν τοιαύτην διακονίαν ὰποπληροῦντος ὰποσταλεὶς
εἰς απόκρισιν ὁ Φλάις καὶ της ἑαυτοῦ σωτηρίας ὰμελήσας τάχα

τινὶ περιπεσὼν καὶ διὰ τοῦτο ἐνκαταλειφδεὶς ἕπεσεν εἰς
πορνειαν. καὶ ἐν αὐτῆι τὴι ημέραι ὁ λέων τὸν ὅνον συντρίφας βρῶμα |
ἑαυτοῦ πεποίηκεν. καὶ τοῦτο ννοὺς ὁ Φλάις ἐπέχνω αἰτίαν οὐσαν τοῦ
βρωϋηναι τὸν ὅνον τὴν ἑαυτοῦ ὰμαρτίαν καὶ μηκέτι τολμησας φανηναι
τῶτ φέροντι ὰπέννω ἑαυτοῦ, κακῶς ποιῶν. καὶ ὰπελδὼν ἔμεινεν εἰς
τὸ ἴδιον χωρίον τὴν ἑαυτοῦ ὰμαρτίαν πενδῶν, πλὴν ὅτι ό ὕεῖος
πρεσβιύτης τὴν δεσποτικὴν φιλανΰρωπίαν μιμούμενος οὐ περιεφρό-
Ἰαησευ αὐτοῦ, άλλὰ|πολλὰ ζητὴσας αὐτὸν καὶ εῦρὼν τηι τοῦ Χριστοῦ
χάριτι καὶ νουιλετησας =αὐτὸν> καὶ παρακαλέσας καὶ τοῦ πτώματος
ὁχαυαστησας εσωσεν αυτον εχκλείσαντα ἑαυτὸν καὶ μετανοήσαντα
ἐκ ψυχης καὶ εὐαρεστήσαντα τῶι θεῶι μενάλως.

Τῶι ἑβδομηκοστῶι τρίτωι τὴς τοῦ μεγάλου Σάβα ὴλικίας χρόνωι
ὁ ὰρχιεπἴσ%Θπ0€ Ἱἰλἴαἐ τινὰς τῶν ὴνουμένων βουληῦεὶς ἐν ὶίων-
στωττινουπόλει ἀποστεῖλαι μεταπεμφάμενος τὸν πατέρα ημῶν Σάβαν
ἐδυσώπει αὐτὸν ὰνελΰεῖν μετ" αὐτῶν καὶ πάσηι δυνάμει ὰνωνίσασῦαι
ἀτάραχον τὴν μητέρα τῶν ἐκκλησιῶν διαφυλαχῦηναι τοῦ βασιλέως
“Αναστασίου σφοδρῶς ὰνανακτοῦντος καὶ πασαν τὴν κατὰ Παλαι-
στίρην ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν ὰνατρέφαι καὶ συνχέειν πειρω-
μένου. τίς δὲ ηὴ αὶτία|τῆς τοῦ βασιλέως κατὰ τοῦ ὰρχιεπισκόπαυ
μανίας τε και ανανακτησεως, ανωϋεν και ἐξ αρχης δι” ὀλίνων ερω.
τοῦ μακαρίου Ϊἰλια της Ἱεροσολύμων ὶεραρχίας κρατὴσαντος τωι

οινἔὶΩ»το \Φ
(Ἡ ε¬

20 '73. Εοιαοιπεῇωττ = 511

ουνννιθ)
(5 διελὐόντων Εν ? πληροῦντοσνν 8 φιλά2“σΕ | ἦ τάχα Εν 11 ἑαυ-

τὥ Ε 18/161 έὶο°··_χωρίον ἔμεινε ννθτ 10 Οὐ Ο 17 καὶι 1011111 Ενςὶ·
18 αὐτὸν Ἐο111υ Ο | ἐνκλεἰσασ Ο | μετανοἠσασ Ο 19 εὐαρεστήσασ Ο
20 Ζν ΟΕννν | μεγάλου ΟΕ: ὴνιασμένου νἶνθ· 21 ἀρχιεπίσκοποσ
Ζεροσολύμων Εν 21/22 κωσταντίνου Ε 25 ἀνανακτήσαντοσ Ο
28 ὰναστρἐφαι Ο 2? τὴς Ἑοιτὶυ Ε Ι ἐπισκόπου Οννίἔ 29 μακαρίου
ῖο111ϋ ννθτ | τῆσ ὶεραρχίασ κρατήσαντοσ ὶεροσολύμων Ο τῆσ ὶεραρχίασ
κρατήσαντοσ Ο
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τρίτωι έτει της ”Αναστασίου Ι βασιλείας συνεκέχυτο τοῦ ῦεοῦ
ἐκκλησία τριχὴι διαιρεῦιεῖσα, τῶν μὲν κατὰ τὴν ”Ρώμην ὰρχιερἐων
διαφερομένων πρὸς τοὐς κατὰ τὸ Βυζάντιον διὰ τὸ ἐντετάχῦιαι τοῖς
ἰεροῖς διπτύχοις τὴν προσηνορίαν Ήκακίου ἐπισκόπου νενονότος

5 Κωνσταντινουπόλεως ὡς μὴ τὴι αὐτῶν άκριβείαι ὰκολουῦησαντος,
... τ Ι Ι χ | τ κ ι › ρ κτων δε κατα το Βυζαντιον διαφερομενων προς τους κατα Ζ1λεξανδρειαν

ὡς ὰναῦεματίζοντας τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον καὶ τὴν τοῦ ῦπἰ
αὐτῆς καὐαιρεῦέντος Διοσκόρου κοινωνίαν προσιεμένους. ό μὲν
οὐν (Ηλίας τὸν τοῦ Βυζαντίου μόνον εἰχεν κοινωνικὸν Εὐφὴμιον τῶν

10 Δυτικῶν, ὡς εἴρηται, ὰποσχισάντων καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἔ4ντιόχειαν
Ζἶαλλαδίου πρὸς χάριν βασιλέως τὰ ἐν Χαλκηδόνι δονματισῦέντα
ὰναῦεματίσαντος καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν λέλεξανδρέων προσιεμένου.
τότε τοίνυν Ζἶὐφημιον τὸν Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον τὰ ἐν
Χαλκηδόνι δονματισὕέντα συνοδικῶς κυρώσαντα καιλεῖλεν της

15 ἐπισκοπῆς συκοφαντίαι περιβαλών. τῶν δὲ κατὰ ”%1λεξάνδρειαν
καὶ ”Αντιόχειαν συναινεσάντων τὴι Εὐφημίου ἐκβολῆι ὁ Ἱἰλίας οὐπω
τὸν δεύτερον πληρώσας ἐνιαυτὸν ἐν τῆι ἔπισκοπῆι συναινέσαι οὐκ
ὴνέσχετο, εὐρὼν μέντοι ὀρῦόδοξον τὸν χειροτονηΰέντα ίὶάακεδόνιον
ἐκ τῶν αὐτοῦ συνοδικῶν τοῦτον κοινωνικὸν εἰσεδέξατο καὶ τοῦτο

20 ἐν προοτμίοις οὐ μτκρως τὸν βασιλέα διετάραξεν. ἦν τοίνυν ὁμόνοια
Ι λίακεδονίου καὶ Ἱίλία, Φλαβιανοῦ δὲ μετὰ τελευτὴν ὶἶαλλαδίου
της ”%1ντιοχέων κρατἠσαντος καὶ τούτοις ἑνωῦέντος οὐκ ὴνενκεν
ὁ κατὰ μόνης της εὐσεβείας ῦρασὺς βασιλευς τὴν τούτων συμφωνίαν,
ὰλλ” ἐμάνη ὐπερορίσαι αὐτούς. καὶ πρῶτον μὲν τὸν ίὶάακεδόνιον

25 συκοφαντίαις διαφόροις περιβαλὼν καὶ της ἐπισκοπης ἐξεώσας καὶ

1 8. .Τα11ι· εἰοε Ατιαετειεἰιτε = 11. ΑΡι·ἰ1 4θ3¬1Ο. ΑΡι·ἰ1 424; 1ῖ.1ἰει.ε
κνιττἀο Ραυτἰειι·ο11 Παο1τ αουτ 23. .Τυ1ἰ 404, ε. οιοοο Ρ. 115, 1 _ 14 νς1.
Τ11οοΡ1τε.Π. Ρ. 187, 11 νὶουοι· ΤΠ1111. Ρ. 192, 15 ειπε Τ1τοος1ο1·ιιε
Εεουοτ -- 15 ]21ἰειεἰ 2. Αῃ1τεῇα11τ Ιἰοἰ απο 22. 8-ΠΠ 496 ολο ¬ 24 Μειὶτο-
ἀοοἰοε ννιινἀο νονυτἰοὶσοο αυτ '7. Αοαιιευ 511, να1. Αὶα11ατ1ι:11ἔ. ά. Βαγτ.
Α1‹αὀ. εἰ. ῖνὶεε. Ν. Γ. 1Ο Ρ. 244

οτνννιω
1 τοῦ ῦεοῦ 1131111; νν(} 5 ἐξακολουΰὴσαντοσ Ε '? ὰναὕιεματιζόντων

Οννθι | καλχηδόνι νν καλχιδόνι Οίἔτ '?/8 ὑπὸ ταύτησ Εν 8 προιε-
μἑνουσ Ο προσιεμένων ννθτ 10 αποσχοινισάντων Εν 11 παλαδίου Ολν,
σουτ. Ο | καλχηδόνι ΟΟ 12 ἀναίλεματίζοντοσ Εν 14 καλχιδόνι Ο
15 τῶν δὲ ΟΕν: τότε τοίνυν ννθἕ 1? τὸν δεύτερον ἐν τη ἐπισκοπη πληρώσασ
ἐνιαυτὸν Εν πληρώαασ τὸν δεύτερον χρόνον ἐν τὴ ἐπισκοπἦ Ο 20 μι-
κρὸν Ο 21 τὴν τελευτὴν Ε | παλαδίου νν 28 συμφορὰν Ο
25 ἐἔελάσασ Εν 1 καὶλ] τοῖσ τοῦ νννοῃ
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Τι όῦεον εἰς αὐτὴν προαναχων Φλα ιανον και Ηλταο| απηιτει
|

συνΰιέσῦαι. οίτινες τοῖς μὲν Τιμο·θ·εου συυηαιοοοο οοοοοοὀοϊου οὐ
μὴν δὲ καὶ τοῖς καῦαιρετικοῖς ίἱάακεδονίου. τότε σφοδρως κατα
τῶν ἀμφοτέρων κινηῦέντος τοῦ βασιλέως κλύδων μένος ταῖς αμφα-

5 τέραις ἐπέκειτο ἐκκλησίαις. τούτου τοίνυν ένεκεν 6 μοοοάοοοο °Ηχ¿ας›αν ς Ἡ :
ὥς εἶρητθξιιε Θιποστελλει εν ίίωνσταντινουπόλει τὸν πατέρα ημῶν

. . 3 °°' ® | ~
Σάβαν και ετερους συν αυτωι ηνουμενους υράφας τωι βασιλεῖ τοιάδε

”Επιλονὴν δούλων ῦεοῦ ὰναῦῶν τε καὶ πιστῶν καὶ τὴς πάσης
: - 2 τ Ά 1 κ Ρ

ἐρὴμου αρχηνξον: εν οις νται τον κύριρν Σάβαν ταυῃ;αλτο·τὴο ροὶ πολιοο-
~ Α ι "' 4 το10 χου της καῦ \ ηιιοιςμέρημου και ολης της Ζἶαλαιστινης φωστηρα,- .

ἀπέστειλα προς δυσωπησιν του υμετέρου κράτους.

”Ο μὲν οῦν ἀρχιεπίσκοπος Ίἰλίας τοιαῦτα νενράφηκεν δ δὲ πατὴρ
ημῶν Σάβοιι; τὴν τοῦ ἀρχιερέως ἐπλήρου ῦπακοὴν προῦυμούμενος,
εἰ ὁυνηῦείη, βοηῦῆσαι τῆι καβολικηι 1 ὀρβυδόξωι πίστει τὸ τηνι-

15 καῦτα κλυδωνιζομένηι καὶ κινδυνευούσηι. αὐτοῦ τοίνυν ὰπολυΰέντος
καὶ τὴν ὁδὸν διανύοντος ὁ βασιλεὺς “Αναστάσιος ὰσχέτωι μανίαι
κατὰ Φλαβιανοῦ καὶ Ἱἴλία τῶν πατριαρχῶν κεχρημένος κελεύει
σύνοδον ἐν Σιδόνι χενέσΰιαι τῶν τε ”Ανατολικῶν καὶ τῶν ίἶαλαιστι-
νῶν ἐπισκόπων, ἐξάρχειν της συνόδου κελεύσας Σωτὴριχόν τε τὸν

20 Ϊἔαισαρείας Καππαδοκίας καὶ Φιλόξενον τὸν Ίεραπόλεως τοὺς
Ἡ μάλιστα τὰ `ἐν Χαλκηδόνι δονματισϋέντα ἀναῦεματίζοντας καὶ

Εὐτυχοῦς και Διοσκόρου καὶ τῆς αὐτῶν ἑτεροδοξίας ὰντιλαμβανο-

Του δε εν ανιοις πατρος ημων Σαβα μετα των συναποσταλεντων
25 πατέρων τὴν βασιλίδα φβασάντων καὶ τῶι βασιλεῖ μηνυσάντων

2_ 8 να1. Βιιαἕτ. 8, 33 Ρ. 182, 20

ΟΕννν(θν)

1/2 Τιμόΰεοντμὲν Ἑο1ι1ἰ: νν 1 ταύτην Εν 8/4 ὰνανακτοῦντοσ
-τοῦ βασιλέωσ κατὰ τῶνὰμφοτέρων ννθτ 4/5 ἐπέκειτο ταῖσ ὰμφοτέραισ
φας; 5 μακάριοσ ίο111υ ννθτ 8 ἐν Κωνσταντινουπόλει ίο111υ Ε
10 -τησ-ἐρήμου 161111: Ο 1 τῆσλ 151111: Εν _-12 οῦν 1151111: Οννθ· |
φέφραφεν ννθτ 18 τὴν 1-ο1τ1υ ννθτ 15 ΝΖ1 Εν 18 ὰσχέτωι
μανίαι ἙΘἩ11; Ο 17 κεχρημένοσ Ενννθτ: μανεὶσ Ο 18 αιδῶνι Οννθι
19 ἐξάρχειν τε ννίἔ | τε 1”ο111υ Ο 20 τὸν] τῆσ Ε | ὶερασ πόλεωσ Εν
21 καλχηδόνι Ο καλχιδόνι ὰναὶλεματίσαντασ ν 22 εὐτυχέωσ Εν
τὰ εὐτυχοῦσ ννωτϊ 24 ΝΑ Ονν Ι πατρὸσ ὴμῶν 151111: Εν 25 φΰά-
σαντοσ Εν μηνυΐὶέντων ννθτ μηνύσαντοσ Εν

Ρ. 298
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ἐκελεύσὐησαν άπαντες εἰσελὐεῖν. ὁ δὲ δοξάζων τοὐς δοξάζοντας
αὐτὸν ὐιεὸς βουλόμενος τὴν τῶι δούλωι αὐτοῦ Σάβαι ἐπομένην χάριν

~ 5 2 | ... ~ -φανερωσαι ωικονομησεν τι τοιουτον συμβηναι. πάντων νὰρ αὐτων
εἰς τὸ παλάτιον εἰσερχομένων καὶ τὸ λεχόμενον σιλεντιαρίκιν φιλα-

5 σάντων οὶ ἐπὶ τῶν ὐυρῶν σιλεντιάριοι πάντας ἔνδον εἰσδεξάμενοι
κι 1 κ 2. -. ι.. ν _τουτον τον μεναν φωστηρα τηι του φρονηματος μετριότητι ἔσχατον

ἑαυτὸν κανονίσαντα ἀπωσάμενοι ὡς προσαίτην τινὰ καὶ πάντων
εὐτελέστατον φαινόμενον- οὐκ εἰσεδέξαντο κεντώνια ρυπαρὰ ὶ
πολύραφα φοροῦντα αὐτὸν ῦεασάμενοι. | καὶ ό μὲν βασιλεὐς ὔ4ναστά-

1Ο σιος εὐμενῶς τοὐς πατέρας δεξάμενος τὰν ἐν τοῖς νράμμασιν ἐπαινού-
μενον ὅνιον ἐπεζὴτει Σάβαν° οἱ δὲ πατέρες περιεβλέποντο ῶδε
κἀκεῖσε, πῶς ἀπέστη ὰπ” αὐτῶν, μὴ χινώσκοντες. τοῦ δὲ βασιλέως
κελεύσαντος σπουδαίως ζητηδηναι αὐτὸν καὶ ὐιορύβου ὐπὸ τῶν
κουβικουλαρίων νενονότος ἐξελὐνόντες οὶ σιλεντιάριοι εὐρον αὐτὸν

15 εἰς νωνίαν παρὰ μέρος ὶστάμενον εἰς τὸν οἶκον τὸν καλούμενον κον-
σιστώριον φαλμοὐς Δαυιτικοὐς καὐ” ἑαυτὸν στιχολονοῦντα. καὶ
ὰρπάσαντες αὐτὸν εἰσήνανον· αὐτοῦ δὲ ἔνδον τοῦ βηλου νενονότος
ὐεωρεῖ ὁ βασιλεὐς ἀννελικην τινα μορφὴν προηνουμένην αὐτῶι.
καὶ ἀναστὰς καὶ μετὰ της πρεπούσης τιμης δεξάμενος αὐτὸν ἐκέλευσεν

20 πάντας καὐιίσαι. ην νὰρ φιλομόναχος, εἰ καὶ ὐπό τινων μιαρῶν
παρεσκευάζετο τὴν ὀρὐὴν ἐκπολεμησαι πίστιν. εἶτα τινῶν κινηδέντων
λόνων τῶν ἄλλων ὴνουμένων έκαστος τοῦ ἰδίου ἐφρόντιζεν μοναστη-
ρίου καὶ ὅ μὲν αὐτῶν ηιτεῖτο τὰ κυκλοῦντα τὸ ίδιον μοναστηριον
χωρία, ὅ δὲ ἑτέραν τινὰ ἐσπούδαζεν πορίσασὐαι ιλείαν κέλευσιν.

25 ὁ μέντοι βασιλεὺς ἕκαστον ὐεραπεύσας λεφτα πρὸς ται έα αφίατς
Σάβω" αῦτόεῖι %αλό777ΩΘ› μηδὲν βουλόμενος αἰτησαι τίνος ένεκεν2 λ . . ν _ . ς χ _ , - 1τοσουτον σκυ μον υπεμεινας, και αποκριὐεις ο χερων εἰπεν° ὴλὐον
ἐνταῦιλα προηνουμένως μὲν 1 προσκυνησαι τὰ ίχνη της ὐμετέρας

Ρἕ Ω

1 1 Βορ; 2, ΒΟ

ΟΕννν(Θ‹)

1 πάντεσ ννθ 2 τοῦ δούλου ν 8 τοιοῦτο ν 4 σιλεντιαρί-
κην ΟΟ1 σελεντιαρίκην Εν 5 σελεντιάριοι Εν 1 ἄπαντασ Ο
7 ἑαυτὸν Εν: αὐτὸν ΟΟ αὐτῶν νν 1 κανονήσαντεσ Ο κανονίσαντα ἑαυ-
τὸν νν κατανοήσαντα Ε 1 ἀπωσάμενοι 1151115 ν 8 εὐτελέστερον Ο
12 ὕιέυτη Ο 18 σπουδη ν 14 σελεντιάριοι Ενθτ 1 ηῦρον Ο
15/18 κοσιστόριον νν [ό τη ω οοι·1·.], κοσσιστόριον Οι 21 πολεμεῖν τὴν
ὀρὐόδοξον πίστιν ννθι 1 πίστιν ἐκπολεμησαι Ο 24 κέλευσιν ὐεῖαν Ο
25 ἐν άνίοισ] ὅνιον Ε 2? ὐπέμεινεσ Ο 28 τὰ] τὰ τίμια Ε

Ρ

1
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εὐσεβείας, ὡς έτι εἰμὶ ἐν τούτωι τωι σώματι· ἔπειτα δὲ δυσωπησαι
ὑμας ὐπὲρ της άνίας τοῦ δεοῦ πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ τοῦ ὁσιω-
τάτου αὐτης ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸ εἰρὴνην βραβεῦσαι ταῖς καθ”

ς ημας ἀνίαις ἐκκλησίαις ὰταράχου της ἐν αὐταῖς ὶερατείας μενούσης.
5 διὰ νὰρ Τἦἐ Τῶν ἐννλλλσὶῶν εἰρήνη; ἐν ησυχίαι διάνοντες ημεῖς, ἐν
ἦι κατορύὶοῦσὐιαι πεφύκασιν αὶ ἀρεταί, νύκτωρ τε καὶ μεὐἰ ὴμέραν
ὐπερευξόμεὐα της ῦμεΐέραἐ ναλ=171'όΤῆτ0€ ὡς τοῖς εὐσεβέσιν ὐμῶν ἐπανα-
παυόμενοι νόμοις. ὁ δὲ βασιλεὺς ἐκέλευσεν ἐνεχὐηναι χίλια νομίσ-
ματα λέ·νων° λάβε ταῦτα, πάτερ, καὶ εῦχου ὐπὲρ ημῶν· ηκουσα

0 υὰρ ὅτι πολλῶν ἐν τηι ἐρημωι ἀντέχηι μοναστηρίων. ὁ δὲ μένας
Σάβας ἔφη· βούλομαι ἐνταῦὐα παραχειμάσαι καὶ ἀξιοῦσὐαι
προσκυνεῖν τὴν ὐμετέραν εὐσέβειαν. τότε ὁ βασιλεὺς τοὺς μὲν
ἄλλους ὴνουμένους ἐπὶ ίἶαλαιστίνην ἀπέλυσεν, αὐτὸν δὲ ἐκεῖσε·

1 # 2/ 1> ν ε κ νς ›νπαραχειμασαι εκελευσεν και ακωλυτως εις τα βασιλεια εισιεναι
/

5 μηνύσεως χωριἐ-
'Ημερῶιι δέ τινων διανενομένων μεταπεμφάμενος αὐτὸν ὁ βασι- ΝΒ 52

λεὺς εἶπεν· ὁ ὐμέτερος ἀρχιεπίσκοπος ὐπέρμαχον ἑαυτὸν κατέστησεν
της τὰ .ίνεστορίου δόνματα κυρωσάσης ἐν Χαλκηδόνι συνόδου, οὐ
μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν ”Αντιοχείας Φλαβιανὸν ὰνάστατον ποιησάμενος

|

20 ὲαυτῶι συνκατέσπασεν. ὅ·δ·εν μελλοντων τῶν ἐν Χαλκηδόνι 1 δονμα- Ρ. 801
1

τισὐέντων ἀναιἔὶεματισὐηναι καδολικῶς ὐπὸ της νυνι συναὐροισ-
ὐιείσης συνόδου ἐν Σιδόνι αὐτὸς μόνος ἐκώλυσεν συμποιησας μετὰ
του °Α-μτιοχείας Φλαβιανοῦ καί, ὡς ἐνόμισεν, τὸ ὴμέτερον έπαιξεν
κράτος ἐν οἶς ἐπέστειλεν ημῖν αὐταῖς λέξεσιν ούτω λένων

5 πᾶσαν αίρεσιν καινοπρεπές τι κατὰ της όρὐοδόξου πίστεως ἐπει-
σάνουσαν ἀποβάλλομεν, οὐ προσιέμενοι καὶ τὰ ἐν Χαλκηδόνι πεπραν-

|

μένα διὰ τὰ νενομενα δι” αὐτὴν σκάνδαλα

' 11. 14 εε τετ ὰοτ ννἰιτυοτ 511/512; ἰιι ‹1ειοεο11;›ο1ι ννἰιτϋετ Ἐαιτὰ ε.ι1ο11
ὰἰο Βγηοἀο νου. Βἰὰοιτ εταττ, να1. Α1ο11αι1ι11,α. ὰ. Βαγοτ. Α1τα‹:1. εἰ. ννἰεε.
Ν. 1:1'. 10, 2442 28. 2? να1. '1'11εοΡ11ε.ιτ. Ρ. 158, 24. 25

ΟΕννν(Ο‹)

1 δὲ 1”ο111υ ΕΟ 2 οινίασ τοῦ ὐῦ Ο 1”ο111τ 81 7 ὐπερευχόμεὐα Ο
7/8 ἀναπαυόμενοι -Ε- 1) ἕχου νν 1 ἐμοῦ Ε 10 ὰντέχη ἐν τη
ἐοήμω Ο 111 ΝΒ ΟΕννν 18/17 ειἶπεν πρὸσ αὐτὸν Ο εἰπεν αὐτῶ (ἔν
117 κατέστησεν ἑαυτὸν Ο 18. 28 καλχηδόνι νν καλχιδόνι Ο καλχιδώνι Ο
21 νυνὶ Εο1π1τ Ο 22 σιδωνι Ονν σινδώνι (4 24 οὶσ καὶ νράμμα ννω"
28 ὰποβάλλομαι Ο | καλχηδόνι ννθτ καλχιδόνι Ο

148 .
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καί, ὡς ἐνόμισεν, τούτοις ὴμἀς τοῖς λόνοις ὴπάτησεν δεσπίσαντας
ἄπρακτον διαλυδηναι τὴν σύνοδον· πλὴν οὐκ ἔλαδεν ὴμἀς οῦτε νῦν
οὐτε πρότερον, ὴνίκα τοῖς καῦαιρετικοῖς Ζἶὐφημίου καὶ /ὶάακεδονίου
τῶν ίνεστοριανῶν συναινέσαι οὐ κατεδέξατο, ὅτι ὐπέρμαχος τυνχάνει

5 της ἐν Καλκηδόνι συνόδου καὶ της ὅλης ίνεστορίου αἱρέσεως. ὅῦεν
τοῦτον ὥς λυμεῶνα δεσπίζομεν της ἐπισκοπης ἐκβληδηναι καὶ ἄν-
ὐρωπον ὀρὐόδοξον καὶ τοῦ ὰνίου ἐκείνου καὶ ἀποστολικοῦ δρόνου
ἀξιον προχειρισὐηναι, ίνα μὴ οἱ σεβάσμιοι ἐκεῖνοι καὶ δεοδόχοι
τόποι τοῖς ὶνεστορίου δόνμασιν καταμιαίνωνται. καὶ ταῦτα μὲν

10 δ βασιλεύς δ δὲ ἐν ὰνίοις πατὴρ ημῶν Σάβας ἀπεκρίδη λένων°
πληροφορείσῦιω η ὐμετέρα χαληνότης ὅτιπερ ὁ της ημετέρας ὰνίας
τοῦ ῦεοῦ πόλεως ἀρχιεπίσκοπος ὐπὸ τῶν ἀρχαίων φωστηρων καὶ
σημειοφόρων πατέρων της καδ” ὴμας | ἐρήμου τὰ της εὐσεβείας Ρ.
δόνματα .παιδευῦεὶς ἐξ ίσου ἀτοβάλλεται την τε ίνεστορίου διαίρεσιν

15 καὶ τὴν σύνχυσιν ίἔὐτυχοῦς καὶ της ὀρῦιοδόξου ἐκκλησίας μέσην
ε κ τι : 3 κι 5 -βαδίζων ὁδὸν ούτε εἰς δεξια ουτε εις αριστερά, νραφικως ειπειν,

ἐκκλῖναι ἀνέχεται° τοῦτον νὰρ ίσμεν τὰ τοῦ ἐν ὰνίοις Κυρίλλου τοῦ
ἀρχιεπισκόπον ”Ζ1λεξανδρείας ῦεῖα δόνματα πνέοντα καὶ τοὺς ἐναντιω-
ῦιέντας ἐναντιουμένους τοῖς ἐκείνου δόνμασιν ἀναῦνεματίζοντα.

20 δυσωποῦμεν τοίνυν τὴν ὐμετέραν χαληνότητα ἀτάραχον διαφυλά-
~ · β ~ .χίὶηναι τὴν άνίαν πόλιν Ἱερουσαλημ, ἐν ὴι τὸ μένα της εὐσεβείας

Ξ ν λ 5 × ν | .. _, Ἰ |εφανέρωίλη μυστηριον, οικινητου μενουσης της καδὐ ημας ὶεραρχιας.
και ο βασιλευς κατανοησας την του πρεσβύτου ἀνιωσύνην τε καὶ

. . _ὰπλότητα καὶ πνευματικην σύνεσιν ειπεν° ὅντως, καλόνηρε, καλως
25 εἰρηται τηι ῦείαι νραφηι ὅτι ὁ πορευόμενος ὰπλῶς πορεύεται

πεποιῦώς. ἀλλ” εὐξαι ὴμῖν καὶ ἀμερίμνεν ὅ-Η οὐδὲν ααα-τα τοῦ
ἀρχιεπισκόπου ὐμῶν δεσπίζομεν διὰ τὴν σὴν αηηωούνην ναὶ μετα
πάσης ῦεραπείας ἀπολῦσαί σε ἐντεῦδεν σπουδάσω.

18 Εειιϋ 5, 32 _ 21 1 Τἰπι 3, 18 _ 25 Ρτον 10, 9

οτνννιω

° 2 οὐτε νῦν 1151111: ννίλ 8 εὐὕυμίου Οννθι 4 κατεδέξαντο ΕΟ
5 καλχηδόνι ννθ καλχιδόνι Ο 7 καὶι ίο1τ1Ι: Ο 1 καὶἐ τοῦ Ε
8 ἀξιωδηναι καὶ προχειρισδνηαι Ο 8 τοῖσ τοῦ ννωπ | καταμιαίνον-
ται ΟΕν: καταμίννυνται ννίἔ 11 ὐμετέρασ Ε 18 ἐρἠμου ἙΘ1111: ν
14 τε ΓΘ1111; Ο 18 εἰσλ ία111υ ν 1 εἰσἐ 1”ο1τ1υ Ε 1? τοῦτο 1νΟ·,
οοτν. νν 1 νὰρ ὶ`ο1τ1τ Ο | τοῦλ ίο111ὺ Ο 22 ἐφανερώδη] ἐπράχΰη Ε
24 Ε 28 ἀμερίμνη ν 2? ἐπισκόπου Ο 1 ὰλλὰ καὶ ννω" |
μετὰ ἰο1111: ν
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Οὕτως ἐξελὐὼν ἀπὸ του βασιλέως ὁ ποεσβύτὴς εἰσὴλϋεν πως τὴν
αὐγούσταν Ἄἰοεάὁνὴν καὶ εὐλονήσας αὐτὴν παθεχάλετ ανῃλαβέσϋω
της τοῦ ἐν άνίωε παταὸε· αῦτἦἐ Λέοντος του μενάλου βασιλέως
πίστεως. καὶ λένει αὐτῶι ἐκείνὴ° καλῶς Ι λένειςς %αλό9”7Ωε¦ ἐὰν
ἔσ-αν ὁ ὰκούων. καὶ οὕτως ἐξελ·ὕ·ὼν απ: αὐτῆς τοὐς πολιτικοὐς
φεύηαων ὕοοὐβους ἐξὴλ·ΰ·εν τῆς πόλεως καὶ ἔμεινεν εἰς τὸ οτοοάστειον
”Ρουφίνου του κατὰ Δὴμόστοατον. ὴ ὁὲ πατοικία ἶἴουλιάνα ὴ Οὐαλεν-
τινιανου του βασιλέως ἔνηιόνὴ καὶ "Αναστασία ὴ του πατοικίου Ζἶομ-
πηίου ὁμόζυνος ὴ ἐπὶ τοῦ παοόντος ἐν τῶι ὅοει τῶν Ἰἶλαιων τοῖς

οῖ κατοοὐιώιιασιν ὁιαλάμπουσα ἐξὴοχοντο ποὸς αὐτὸν πυκνό-μονααικ ς ι ς
Ξ ~ 1 ~

τωον ἔνὐια κατέμενεν, στοοσκυνουσαι αυτωι και τὴς θείας αὐτοῦ
_ 1 | / \ _, 3

ὁιὁασκαλίας απολαὐουσαι. ὴσαν ναο λιαν τιιστοταται και τὴι οοὐιο-
ὁοξίαι καὶ ταῖς ἄλλαις ᾶοεταῖς ὀιαστηέπουσαι.

ίὶίεὕι” ὴμέοας δὲ ὀλίνας πάλιν μεταστεμφὕεὶς εἰσηλθεν πρὸς τὸν
βασιλέα καὶ λόνου κινὴΰἑντος πεοὶ τὴς ἀνίας πόλεως παοεκάλει
λέανων· στασα τῶν ”Ρωμαίων πολιτεία τῆι ὐμετέοαι εὐχαοιστεῖ
ααλὴνότὴτι ἐλευΰιεοωὕεῖσα ὴὀὴ ποὸ ὁεκατοιῶν τούτων χοόνων τὴς
αὁικωτάτὴς τοῦ χηυσαονύοου συντελείας. καὶ νυν ὰυσωπουμεν ὑμᾶς
κουφίσαι τὴν ἐπιτεὕιεῖσαν στεοισσοοτοακτίαν τὴι τε άνίαι ”Ζ1ναστάοει
Ζαὶ τοῖς τῆς ἀνίας πόλεως κτήτοοσιν ἐκ των απόοων καὶ ὰυσποάκτων
πηοσώπων. τίς ὁὲ ὴ αἱτία νένονεν της τοιαύτης στεοισοοστοακτίας,
ἐθῷ. οἱ κατὰ καιοὸν τοακτευταὶ καὶ βίνὀικες τῶν κατὰ Π-αλαιστίνὴν
ὁὴμοσίων ἑκατὸν χουοίου λίτοας ἐξ ὰστόοων προσώπων καὶ] ὁυσποάκ-
των οῖνυσΰὴναι μὴ ὁυναμένας εἰσττοαττόμενοι ὴνανκάσΰὴσαν ἐπιοοῖφαι
τὴν τούτων εἴσστοαξιν τοῖς κατὰ τὰ Ἱεοοσόλυμα συντελεσταῖς κατ”
αῳαλοηνίαν τὴς έκάστου ὁυνάμεως. τῶν τοίνυν ἑκατὸν του χουσίου
Ζπθων καθ” ὅν εἴοὴται τοόπον ὁιανεμὴὐιεισων οτεοισσοποακτίαι
ἀπεανηάφὴσαν ὴ τε ανία Ἐὶνάστασις καὶ οἱ λοιποὶ σεβάσμιοι τόποι
%αὶ οἱ κτήτοοες. ταύτὴν τὴν στεοισσοστοακτίαν σταοακαλουμεν κου-
φβσὕῇναι. ὁ δὲ βασιλεὺς τὴι παοακλὴσει εἴξας αἱὁεσΰεὶς του ττοεσ-

οτανννι Θα
1 ιῖιῖ ονν | εεε ο 2 εθιιιονην τννν Ι αὐτὴν παιειιάιει αει

τὴν Ώ? 41 καλόνὴοε λένεισ Ε 3 φεύων 1. ή- 'Ϊ/§_ἐουαλεντινιανοῦ νν
8 ἐεἢιόνὴ ν 13 ὅιαποἐπουσαι ἙΘΒΗ: Ο 14 ΝΔ Ο ΝΖ” ν | ἠλὕεν ννθ
18 συντελείασ, απι Βαικἰ συνεισφοηιισ ῖδἴ 13 τεὕεῖσαν Ο | πεοισσοποα-
ἔία-μ Ο Ι τῆ τε τὴ Ε 21 νἐνονεν ἙΘΙΠΒ Ο 34 ἐπιοίψαι 170-ῖδί, οοττ. νν
23 τὰ ίο111°ϋ ζβνθτ Ι κατ>] κατὰ τὴν Ο 28 τοϋ ίοϋἰἰι Εν 2? λυτοων 17 |
ὁιανεμηΰεντων Ο Ι πεοισσοποακταῖα Ο τὴ πεοισσοποακτία ινωῃ 29 οἱ
χτἠ-τομεα Οξἰζινν: κτἠτοηεσ Ο οῖκήτοοεσ ν | ταύτην Ο: ταύτην τοίνυν Ϊαν
ταύτην οὕν ννθτ

Έ. ιι. Π. 49, 2: Βοὶικνιιτὶτ ]_()

ΖΪΒ3

Ρ. 303

Ζη 64

Ρ. 304
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Ξβιύτου τὴν ὰνιότὴτα μετεπέμνιατο τὸν ἔπαοχον τῶν ποαιτωοίων
Ζωτικὸν καὶ ἐκέλευσεν κουφισΰῆναι τὴν εῖῃὴμένὴν πεοισσοποακτίαν
ἐκ του κατὰ Ζἶαλαιστίνὴν σκοινίου καὶ ταὐτὴν τὴν συνἔὕὕςιισξφ τῆι

_ άνίαι πόλει φιλοτιμὴσασὐναι. τούτων οὕτως ὁοξάντων .αοῖνος τις
5 ᾶὅικώτατος καὶ κατὰ συνχώοὴσιν ΰιεου τῶν τῆς πολιτείας ποανμάτων

κοατῶν καὶ κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῶι ἄγων καὶ φέοων τὴν του βασι-
λέως εὐηίπιστον ννώμὴν γνοὺς τὰ τῶι βασιλεῖ πεοὶ τῆς συνχωοὴσεως
ὁόξαντα παραυτίκα είσελὐιὼν οὐ συνεχώοὴσεν τὴν περὶ τῆς τοιαύτὴς
συνχωοὴσεως ὁιάταξιν ποοελβεῖν, Ζνεστοοιανοὺς τοὺς κατα τὴν

10 ὰνίαν πόλιν αποκαλῶν καὶ Ίουὁαίους καὶ τῶν βασιλικῶν δωοεῶν
ἀναξίους. τότε ὁ ἐν ἀνίοις Σάβας πλὴσὕιεὶς ὡς ἀλὴἰλῶς υτνεύματθἑ
ἀνίου εἶπεν ποὸς .Μαοῖνον παὐσαι ὁιασκεὁάζων τὴν ἀναΰὴν του
βασιλέως βουλὴν· παὐσαι του κατὰ τῶν άνίων του ὕεου ἐκκλὴ|σιῶν
πολέμου· παυσαι τῆς τοσαύτὴς Δφιλοχοὴματίας καὶ πονὴοίας καὶ

15 ἀσφάλισαι σεαυτόν. εἰ δὲ ἐμοῦ παοακούσὴις, οὐ μετὰ πολὺν χρόνον
πανέχΰιστα κακὰ σεαυτῶι μὲν ποοξενὴσεις, τῶι δὲ κοάτει αὐτοῦ οὐ
μικοὸν ἐπανάνὴις κίνδυνον καὶ τῆι πόλει πάσὴι. καὶ πάντων μὲν
νυμνωὕὴσὴι ἐν καιοου ηοπῆι, ὁ δὲ οἶκός σου πυοίκαυστος νενήσεται.
ταυτα ὁ ἄνιος νέοων ἐπὶ του βασιλέως ποὸς ιὶἰαοῖνον εἱοὴκὼς μετὰ

20 συνέσεως καὶ άπλουστάτὴς ἕξεως παοεκάλει ἐπὶ Παλαιστίνὴν ἀπο-
λυθηναι. καὶ λαβὼν ἀπὸ χειρὸς του βασιλέως ἄλλα χίλια νομίσματα
καὶ συνταξάμενος κατέπλευσεν ἐπὶ Ζἶαλαιστίνὴν περὶ τὰν ίὶίάιον
μῆνα τῆς πἐμπτὴς ῖνὅικτιόνος. καὶ οὕτως ἐκωλὐὐὴ ἐπὶ >Αναστα-
σίου ῆ ἐκ τῶν ᾶπόηων πεοισσοπςακτία συνχωοὴΰῆναι πλὴν ὅτι μέοος

25 μὲν αὐτῆς συνεχωοὴΰὴ ἐπὶ τοῦ εὐσεβῶς βασιλεύσαντος Ἰουστίνου
ᾶναφοοας νενομένὴς ὑπὸ τοῦ πατθὸς ἡμῶν Σάβα καὶ τῶν λωπων
τῆς ἐοήμου ῆνουμένων, του δὲ ὐπολοίπου αὐτῆς τελεία συνχώοὴσις

22. 23 Σκιά. ν = 1. Βοτατ. 511_31. Λας. 512

ΟΕννν( Θ)

3 κατὰ παλαἔίνὴν ΟΕν: παλαιστίνὴσ νν τῆσ παλαιστίνησ Θ |
ταύτὴσ Ο 4 ΝΔ Εν 5 ἐκ συνχωοἠσεωσ Ενννθ θ αὐτῶι ίεΙ1Η: Ο
'ἴεὐςύπιστον Ε 8 ὅόξαντα Οννα: ὕεσπισὕέντα Εν 8/θ παοαυ¬
τίκα-συνχωοήσεωσ Ἑοὶπὶυ Εν 11 ὡσ άλὴὕῶσ ΓΘΒΠ: Ο 12 λίαοῖνον
ΟΕν: αὐτὸν ιᾶῖθ | ὀιασχεὔάζων Ο 18/14 του'¬παῦσαι ἘΘΙἸΗ: ννίἔ
1ὅ παηακούσεισ νιη/00" 10 πανέχὕιστα ννθ: ἔκχὕιστα Ο κατενεχὕείσ.
τὰ Εν | κακὰ σεαυτῶ μὲν [μὲν σεαυτῶ Εν] ποοξενὴσεισ [προἔενήσησ
ΕΟ] Ενννθ: σεαυτῶ πηοξενήσεισ κακὰ Ο 17 ἐπανανεισ ΟΕννν
18 ἔν μια νν _ 22 συνταξάμενοσ αὐτῶ Ο 24 συνχωοὴϋῆναι νν
2ὅ μὲν ΓΘΒΙΏ Ο 28 νεναμένὴσ Ε ς

Ρ. 3'
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νένονεν ἐπὶ τῆς παροὐσὴς ὐνεοφυλάκτου βασιλείας ”]ουστι·ι›¿ω›0ῦ η¿ὰ
τῆς τοῦ παπα Ζἶὐσεβίου μεσιτείας. καὶ τοῦτο μὲν ὕστερον· δὲ πρὸς
Ζὶίαρῖνον ρὴὐεῖσα τοῦ ὐείου νπρεσβὐτου προφητεία οὐ διὴμαρτεα
ὀλίνων νὰρ μὴνῶν διελὐιόντων νένονεν τῆι τοῦ δήμου στάσει δ οἶκος
ἰὶἔα ίνου πυρικαυστος καὶ τὰ προλεχὐἐντα πάντα ὑπὸ του ά ί
ἐπλἶαρώδὴ. ` ταῦτα δ” ἐμοὶ διὴνὴσατο ὴ ἀμμας Ύὶναστασία ὴ ἐν Ψτὶόὶ
ὅρει τῶν ”Ελαιῶν τὸ μοναχικὸν σεμνὐνουσα σχῆμα καὶ τοῖς ὐείοις
χαρίσμασιν διαλάμπουσα παρὰ Ζἶομπὴίου τοῦ ἑαυτῆς μὲν ὁμοζὐνου,
τοῦ δὲ βασιλέως ὰνεψιοῦ ᾶκοὐσασα. |

- ”Ο τοίνυν πατὴρ ὴμῶν Σάβας πολλὴν μὲν χ υσίου ποσότο τα ὰπέ-
στειλεν ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου εὶς ίὶἄουταλάσκὴν ἔὴν ἰδίαν κώμἶὴν πρὸς
τὸ κτισὐῆναι τὸν νονικὸν αὐτοῦ οἶκον ἐκκλὴσίαν τῶν ὰνίων [ίοσμοι
καὶ Δὶαμιανοῦ, ὅπερ καὶ νένονεν· λἄάμαν δέ τινα ἀρχιμανδρίτὴν τῶν
περὶ ”Ζὐλευὐνερόπολιν ὰποσχιστῶν μοναχῶν τὸν μετὰ Σευήρου τινὰς
ἐξάρχου τῶν Ἱὶκεφάλων ὰνελὐόντα ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τῆς
ἐρὐιοδόἔθϋ %ίστεωε καὶ πολλῆς παρρὴσίας παρὰ τῶι βασιλεῖ μετα-
σχόντα καὶ πρὸἐ Τὸν αὐτὸν.Σευῆρον πικρῶς διενεχὐέντα κατενένκας
μεΰι” ἑαυτοῦ δ πατὴρ ῆμῶν Σάβας εἰς Ἱεροσόλυμα παρεκάλει ὰποστῆναι
τῆς τῶν Ύὶκεφάλων ἑτεροδοξίας καὶ τῆι καὐολικῆι κοινωνῆσαι ἐκ-
κλὴσίαι. καὶ πολλαῖς τοιαὐταις χρὴσάμενος προτροπαῖς προσοινανὼν
αὐτὸν τῶι πατριάρχὴι Ἱἰλίαίδέξασὐιαι τὴν ἐν Χαλκὴδόνι σύνοδον
καὶ κοινωνῆσαι τῆι καὐολικῆι ἐκκλὴσίαι παρεσκεὐασεν Ζἶὐτυχῆ καὶ
Διόσκορον ὰναὐεματίσαντα καὶ πολλοὺς είς τοῦτο καὐοδὴνὴσαντα
διὰ τοῦ καὐὐ ἔαὺτὸν ὐποδείνματος. ὅπερ Ι οὐ μικρῶς τὸν βασιλέα
°/1Ἰ›αστ.άσιον κατὰ τοῦ πατριάρχου Τλλία διετάραξεν. διένει|ιιεν δὲ
ὁ ὕεῖος πρεσβὐτὴς τὸ κατενεχὐιὲν-μετ” αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου χρυ-,
υί0ν Τοἶἐ 15%: αῦτὸλ' μοναστὴρίθιις, τῶν δὲ μετ) αὐτοῦ ὅντων ἐν τῶι
Βυζαντίωι μαὐὴτῶν αὐτοῦ σφόδρα λυπὴὐέντων διὰ τὴν τοῦ χρυσίον,

4ἙἙ. αττι 6. Νον. 512, ναὶ. Αιὼαιπὰιἔ. ὀ.. Βαγν. Αἰεειὰ. εἰ. ννἰεε.
Ν. ΕΠ 1Ο Ρ. 24'7Ἑ. ·

ΟΕννν(Ο)

1 ὑπὸ ννθἕ 4 νένονεν ἐν Ε ὶἱ πάντα ίαΙ1Ιυ νν Β ὰμμὰ ν |
ὴ2 οττι. Ο '? σχῆμα σεμνύνουσα ΌΨΟΓ 8/Θ παρὰ-ὰκοὐσασα ίειτὶτ Ο
10 Ζνἶ ΟΕννν 12 ὰνίων μαρτύρων νννθἴ 13 τινα Ενννθ-:
τὸν Ο 14 αποσχισάντωνο | τὸν νν: τῶν ΟΕν τοῦ Ο | σεβήρου Ο
1? σεβῆρον Ο σευῆρον ὕστερον ννθ 21 καλχιδόνι Οννθτ καλχὴ-
ηόυτ ννυοΐι' 22 παρεσκεύασεν αὐτὸν Ο Ι τὸν εὐτυχῆ νννθτ 25 ἐτά-
ραξεν Ο 23 ὅσιοσ Ο | μετ” αὐτοῦ ἙΘΙΠΒ Εν 28 αὐτοῦ ἰεὶιὶὐ Ο

10*

Ρ. Βθθ

ΝΕ 65

Ρ. 3θ'ῖ
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διανομὴν ἔλενεν αὐτοῖς· ὴμεῖς μὲν σωματικῶς ἐκοπιάσαμεν, οῦτοι δὲ
πνευματικῶς ὐπὲρ ὴμῶν ὴνωνίζοντο καὶ διὰ τῶν εὐχῶν αὐτῶν διέ-
σωσεν ὴμας ὁ ὐεός. τοῦτο δέ, ὡς οἶμαι, πεποίὴκεν τῶι τοῦ Δὶαυὶδ
ἐπόμενος ὐποδείνματι, δς ὶσομοιρίαν ἀπένειμεν τοῖς τε ἐν πολέμωε

5 κοπιάσασιν καὶ τοῖς τὸ στρατόπεδον διαφυλάξασιν.
=%1λλὰ καλεῖ με λοιπὸν ὁ καιρὸς τοῖς ῖδικοῖς τοῦ ὐείου πρεσβὐτου

κατορδώμασίν τε καὶ ὰνωνίσμασιν τοὺς νενικοὺς περὶ πίστεως ὰνῶ-
νας αὐτοῦ τε καὶ τῶν σὺν αὐτῶι κατὰ τὴν έρὴμον ταὐτὴν διαπρεψάν-
των ὰνίων πατέρων ἐπισυνάφαι. Φλαβιανοῦ τοίνυν καὶ Ἱἰλία τῶν

10 παΐθνααχων ἔν Σιδόνι, ὥς εὶρὴταις νενονότων καὶ νράμμασιν κολα-
κευτικοῖς καὶ οίκονομικοῖς πρὸς τὸν βασιλέα χρὴσαμένων καὶ τὴν ἐν
Σιδόνι κατὰ τῆς ὀρὐῆς πίστεως συναὐροιζομένὴν σύνοδον διαλυσάν-
των καὶ είς τοὺς οἰκείους ὐρόνους ἐπανελδόντων ὰνανακτὴσαντες οἱ
περὶ Σωτὴριχον καὶ Φιλόξενον εἰς ὀρνὴν ἄσχετον ἐκίνὴσαν τὸν βασι-

15 λέα ὡς ὰπατὴδέντα ὐπὸ τῆς τῶν πατριαρχῶν πανουρνίας καὶ προσποιὴ-
σεως. καὶ λαβόντες ὴν | ῆὐελον ἐξουσίαν καὶ χρυσίον ίκανὸν τῶι
Ἄὶντιοχείας δὴμωι διαδώσαντες καὶ πολυτρόπως ὐλίψαντες τὸν
Φλαβιανὸν καὶ τρόπον τινὰ ὰποπνίξαντες καὶ καταναυκάσαντες τὴν
ἐν Χαλκὴδόνι σύνοδον ὰναΰεματίσαι οὕτως αὐτὸν της ἐπτσαοπῆς

Θ λ Φ ς # κ \ τ- \ α20 εξεωσαντες υπεροριαι κατεδικασαν. και ννους σ βασιλευς και περι-
χαρὴς νενονὼς Σευῆρον τὸν τῶν ἰἐὶκεφάλων ἔξαρχον ἐπίσκοπον
Ἰἐὶντιοχείας ὰπέστειλεν. ὅστις Σευῆρος τῆς πατριαρχιας ὁραξάμενος
πολλὰ μὲν δεινὰ τοῖς μὴ κοινωνοῦσιν αὐτῶι ἐπεδείκνυτο, ὰποστέλλει

/Ρ δὲ τὰ ἑαυτοῦ συνοδικὰ τῶι ᾶρχιεπισκόπωι Ἱἰλίαι καὶ μὴ δεχδεὶς
τί 25 κινεῖ είς ὀρνὴν τὸν βασιλέα. καὶ πάλιν ὰποστέλλει τὰ αὐτὰ συνο-

δικὰ είς Ἱεροσόλυμα τῶι ίὶἄαίωι μὴνὶ τῆς ἔκτὴς Ζνητκ-Πόνος μετά
τινων κλὴρικῶν καὶ δυνάμεως βασιλικῆς. καὶ τοῦτο ννοὺς ὁ ἐν ὰνίοις
πατὴρ ὴμῶν Σάβας άνελὐὼν ἐν τῆι ὰνίαι πόλει μετὰ τῶν ἄλλων τῆς

3 1 Βυἔ 30, 22¬24 _ 2(ἱ ἰηἀ. ν1 = 1. ΒοΡ1;.` 512--31. Ααἔ. ὅ13

οτννν‹α›
2 ὴνονίσαντο Ο ίἰ Ζι ΟΕννν 8 σὺν ῖοὶπἰυ Ο 10. 12 σιδῶνι

Οννθ 11 τε καὶ1 Εννν Ι τὸν Τοῦὶυ ν | χρὴσάμενοι Ε | τὴν
ίοὶτὶἱι Ο 12 τῆσ] τῆσ αὐτῆσ Ο | συναδροιζομένὴν ἴοὶτἰἰ; Ο 1ἔἱ τῆσ
ῖἶθὶιὶΐι Ο | τὲ καὶ Ε 1ίῖ καὶἐ ί-011111 Ο 17 διαδόσαντεσ Ενἶλί ὕιαδόντευ
Οννω" 18 καὶ κατανανκάσαντεσ ἙΘΙΠΒ Ο 13 καλχὴδόνι ννθ
λέαλλὶὁῶνν Ο 20 ὐπερόριον Εν 21 νενόμενοσ ννίἔ 22 τὴν πατρι-
αιαίαν ινα εε μὲν και ο Ι επεστειλαε ο εε μετά 1.νκνα±
ἑαυτοῦ Ο 23 ἰὶίαίωι μηνὶ] μακαρίτὴ ίωάννὴ Ο 2? ἐν ὰνίοισ ίε]11ῦ
ννν μένασ Ο 4

Ϊ 1

Ρ-3



58 ίἔενενιπε 149

ἐηήμρυ|ὴ·νουιιένων.τοὺς|μὲν ἐλδόντας μετὰ τῶν συνοὁιχῶν Σευήἔου
της ανιας απεδιωξαν πολεως, τὸ δὲ πλῆὐσς των μωναχῶς πάςτοὕες
ἐπτσυνάξαντες ἕμπροσὐιεν τοῦ ὰνίου Κρανίου μετὰ τῶν δἰερσσολωω-
τῶν ἔὶνααζθν λἐυίοντες' ανάὐιεμα Σευήρωι καὶ τοῖς κοινωνοῦσιν αὐτῶι,
παθόντωνἦτιτἔαὶ Ξικουόντἕοαὲ τῶὴ τε μανιστριανων Μὴ αθχόςτως %α¿
στρατιωτων ι πο του ασι εως αποστα .εντων. οῦτος α 6
Σευῆρος ἀλαζονείαι δεινῆι κρατηὐεὶς καὶ βασιλικῆι | ὁηναἔετἔίαχ
ἐπερειδόμενος τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον μυρίοις καὐυπέβαλεν άτα-
×¿9·έ|,||αΟ”ὶ'Ιλ %Ι1ὶ Τ/ὴλὶ ΒῦΤΌχΟυς ἑἹἴὅΘΟδΟἔίαν %θατ×υη›α¿ φ¿λΟν¿%ωαι μίαφ

τοῦ δεσπότου Χριστοῦ τοῦ υὶοῦ τοῦ ὐεοῦ μετὰ τὴν ἐκ παρα-ένος σάθ-
%ωσίν τε καὶ ἐνανὐρώπησιν ἐκὴρυττεν φύσων φἸ9.αθτἠ„. %α¿ φύλο-
τάραχος ῶν πολλὰς καινοτομίας ὰνεπλάσατο κατὰ τῶν ὀρδῶν τῆς
ἐκκλὴυίαἐ δοχμάτων τε καὶ ὐεσμῶν. τὴν νὰρ ᾶσεβεστάτην τε καὶ ληι-
στρικωτάτην ἐν ῖἔφέσωι δευτέραν σύνοδον άποδέχεται καὶ ὁμοίαν εἶναι
χέφει ταύτην τῆι πρότερον ἐν τῆι αὐτῆι ”Ξφέσωι συναὐροισὐείσηι καὶ
ίσου; ἐν διδασκάλοις αποφαίνεται Ζίύριλλόν τε τὸν μέναν καὶ ὐνεοφόρσν
της Ώάλεξανδρέων ὰρχιεπίσκοπον καὶ Διόσκορον τὸν εὶς κοινωνίαν δεξά-
/χεῳον Ζἶὐτυχην τον αὶρετικὸν ὡς ὁμόφρονα καὶ τὸν άνιώτατον καὶ
ὀαϋοδοξότατον Φλαβιανὸν τὸν τῆς βασιλίδος πόλεως ὰρχιεπίσκοπον
%αν9ιελόντα καὶ κατακτείναντα. καὶ οῦτως τῆι ὰσεβείαι προκόπτων
ό αὐτὸς Σευῆρος ὴκόνησεν είς βλασφημίαν ὐεοῦ τὴν ἑαυτοῦ νλῶσσαν
%αὶ διεῖλεν τοῖς ἑαυτοῦ λόνοις τὴν ἐν τριάδι μίαν καὶ ὰδιαίρετον
ὕεότητα. λένων νὰρ καὶ διαβεβαιούμενος εἶναι τὴν ὐπόστασιν φύσιν
%α¿ τὴν φύσιν ύπόστασιν καὶ μηδεμίαν διαφορὰν ἐν τούτοις νινώσκων
τοῖς ὀνόμασιν τὴν άνίαν καὶ προσκυνητὴν ὁμοούσιον τριάδα τῶν
×β·είων ὐποστάσεων τριάδα φύσεων καὶ ὐιεοτὴτων καὶ ὐεῶν | λένειν
τετόλμηκεν. τὸν τθιοϋτον τοίνυν φυχοφϋόρον καὶ λυμεῶνα ὁ βασιλεὺς
εἐιυαστάσιος ῆνάνκαζεν τὸν ὰρχιεπίσκοπον Ἱἰλίαν κοινωνικὸν είσδέξα-
σὕαι· τοῦ δὲ μὴ ὐέλοντος μηδὲ ὅλως τοῦτο προιξαι ὐπερζέσας τῶι

Ο1αννν(Οὶ
2 ἀῖἰὀὀίθἔδν ἐὅ!ἴΟ.)ξ£"ὶλ Ο θ πεμφὕἐαιτωαν ιἶο. ὀεῃιη 11-\ίννΟν:

τινὶ Ο 8 καλχηδόνι Ο καλχιδόνι Ολν | καΰ” ὐπέβαλλεν νν(}, οο1·ι·. νν
Θ φιλονεικῶν νννθτ 10 δεσπότου ὴμῶν ννθτ 11 ἐκήρυσσεν ν
12 όριλοὕὀἔων Ο 13 τε ἙΘΠΙΒ Ο | τεε ἰοὶ1Ιὐ·Εν 15 ταύτην
λέγει Ο συνελὐούση Εν ἱε111ϋ ννθτ 10 μέναν καὶ Ἑε}11ϋ Ενννθ'
18 εὐτυχῆ ννθῖ 10 ὐρὕόδοξον Ο 20 κατακτείναντα ΟΕν: κατα-
%0¿μαντα ννίἔτ 21 ὐνεοῦ ῖο]11τ Ε 22 διεῖλεν ἐν νῖνθτ 23 τὴν
ὐἕεόστασιν εἶναι Ε 25 καὶ ὁμοούσιον Ονν 20 δεῶν] δεν Ο 2? τοίνυν
αει [ασεβῆ >=ε<ὶΘ1ινΘε Ι καιτεωτννα εε ὴνάντεσενο εε/το σε
ξασυιαι Ο 20 μὴ-πραξαι Ο; μηδ” ὔλωσ τοῦτο πρςιξαι [μηδ” ὅλωσ
πηάξασΰναι Ε] καταδεξαμένου Ενινθτ

Ρ. 309
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ὐυμῶι ὁ βασιλεὺς άπέστειλεν ”Ολυμπόν τινα [ίαισαρέα τὸ δουκάτον
~ ¬ ~ἔχοντα λἶαλαιστίνης συναποστείλας αὐτωι τὴν ἀπὸ ὲιδόνος νραφεισαν

οὶκονομικὴν ἐπιστολὴν καὐομολονοῦσαν μὴ προσίεσὐαι τὴν ἐν
Χαλκηδόνι σύνοδον πρὸς τὸ πασιν τρόποις τὸν Ἱἰλίαν τῆς ἐπισκοπῆς

5 ἐξεῶσαι. ὅστις “Ολυμπος μετὰ δυνάμεως βασιλικῆς παρανενόμενος
καὶ πολλοῖς τρόποις καὶ μηχανὴμασιν χρησάμενος καὶ τὴν εῖρημἐνην

5 ι : ν ς ν κ -× 5 -- 5 ν Ι ›επιστολην εμφανισας }]λιαν μεν της επισκοπης εξεωσεν και εις
τὸν Ύὶιλαν περιώρισεν, Ίωάννην δὲ τὸν ίὶίαρκιανοῦ υὶδν συνὐέμενον
τόν τε Σευῆρον κοινωνικὸν εὶσδέξασὐαι καὶ τὴν σύνοδον Χαλκηδόνος

10 άναὐε ατίσαι ἐπίσκοπον νε οσολύ ων πεποί κεν τΐι π ώτι ι τοῦ
Θ μ ν 1 κ ε ε ιν Ε ~ ν 5 _ _Σεπτεμβριου μηνὸς άρχηι της δεκατης ινδικτιονος. ννους δε ο η·νιασμε¬

νος Σάβας καὶ οἱ λοιποὶ τῆς ἐρὴμου πατέρες ταῦτα συνδεμενον τον
Ἰωάννην συναχίὶύντες διεμαρτύραντο αὐτὸν Σευῆρον εὶς κοινωνίαν
μὴ δέξασὐιαι, ἀλλἐ ὺπὲρ τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου προκινδυνεύειν

15 έχοντα πάντας συμμαχοῦντας. καὶ οῦτως ό Ἰωάννης ὅσα ὺπέσχετο
τῶι δουκὶ | ποιεῖν, παρέβη τοὺς πατέρας ὐφορώμενος Ύὶναστάσιος
δὲ δ βασιλεὺς φνοὺς τὸν Ίωάννην τὰς συνδνήκας ῆὐετηκότα καὶ άπο-
μανεὶς τοῦ ”Ολύμπου ἐκποδὼν νενονότος ὰποστέλλει Ύὶναστάσιον

1 1 / 1 | Ή / 5 1 1 |τον Παμφιλου το δουκατον εχοντα Παλαιστινης επι το παρασκευασαι
20 τὸν Ἰωάννην Σευῆρον είς κοινωνίαν δέξασὐαι καὶ τὴν σύνοδον Χαλκη-

δόνος ὰναὐεματίσαι ὴ τῆς ἐπισκοπῆς αὐτὸν ἐξεῶσαι· ὅστις ἐλθὼν
_9 ο _ ν › κ Ἡ κ ± ι κ ν ε κ εεις [εροσολυμα αιφνιδιαζει τον αρχιεπισκοπον και βαλλει αυτον εις

τὴν δημοσίαν φυλακὴν. πάντες δὲ οὶ τῆς ὰνίας πόλεως σῖκητορες ἐπε-
ν 1 π ν : κ 5 ν \ χ Ε 5 ννα σ σαν δια το ενεσἱὶαι αυτον επι ουλονκαι·τ οδοτι ν τουα ε ιεπισκο-

2κ7ΘΖ[[× 27/ × ῖ‹ ×β ν Με) τιι έα ι5 που λια. αχαριας δε τις την Ζἶαισαρεων αρχην διεπων λαὐραιως
3 1 \ 2 1 | ~ : χγ / 3 |εις την φρουραν εισελὐων συμβουλευει τωι Ζωαννηι λενων° ει ὐὶελεις

10. 11 ἰαὰ. Χ υερςατιῃ ειιτι 1. ΒΘΡΒ. 510

ΟΕννν((})

1 ὀλύμπιον τινὰ Ονν τίνα όλύμπιον Ο 2 αὐτῶι ἶοὶπἰὐ Ο | οιδῶνοσ Οῖνθἕ
3 ὁμολονοῦσαν Εν 4 καλχιδόνι ΟΟ 5 ὀλύμπιοσ Οννω" | παρανενά-
μενοσ Οννθ- 3 τὸν1 Ἑεὶτἰτ ννθ· | άιλα ννθ ναυίλαν Ε 0 καλχη-
δόνοσ Ο καλχιδόνοσ Ο 11 ἐνδεκάτησ Ο | ὅ τε ννθἔ- 13 αὐτῶ Ο ίοὶπἰὺ (ἔκ
14 ὑπὲρ Ἑοιπἰτ νν(} | καλχηδόνι ννωῃ' Θ καλχιδόνι Ονν 15 ὶοὕτοσ Ο |
ὅσα μὲν Ε ὡσ Ο 10 ὐφορούμενοσ Ε 18 όλυμπίου Οἶνωτὶ” 10 παμ-
φύλου Ε 20 εὶσδέξασὐαι ννθ· 20/21 καλχιδόνοσ Ο καλχιδῶνοσ Ο

λ 21 αὐτὸν ἙΘΙΠΒ ννθε 22 ὰφνιδιάζει Ο 23 τὴν ίειπὶυ Ο | κτὴτο-
ρεσ Ο 23/24 ἐχάρησαν Ο 24 αὐτοῖσ Εν 25 τισ ἦν Εν τὴν τῆσ Ο |
διέπων ἀρχὴν ννθ- | λαύρα Ο 20 συνελὐὼν Ἑν '

Θ3 Ρ..
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καλῶς πρὁζξαι καὶ τῆς ἐπισκοπῆς >μὴ στερηῦῇναι) μηὁείε σε πείσηι
Σευηρον ειςη κορινωνιαν βεξασὐαις ιαλλα ὁόξον σιῃιτίϋιεσϋαι τῶι ὁΟΌ%¿

7/.ενειιιᾶσἕἑηιἔτικαιἑενταυτἶα μεν τα πρρτἶῃ›όμεια\π¶¿ε¿·¶, οὐκ ἀως
α . .ομαι, ῇτ . ια μ 7 .ενωσιν τινες κατα ανανκην τζαι βιανπεπθαχέναι

με, απολυθω ἐντρευτἶεν καὶ μετὰ δύο ὴμέρας κυριακῆς οὐσης πράξω προ-
ιἶυμῶς τα παρ υμων κελερομενα; και τρῖς τοιούτοις λόνοις πιστωὐεὶς
(Ζ ὁοϋξ ¶π0%(ξλ9'^σἶλ?σ“' αλἔτθἶἰ την ελ”/~λ7σιαι. δ οὐν όιρχιεπίσκοπ0£
απολυὐεις δια της~νυκτος απαν) το μωιαχιαὸν εἰς τὴν ἀὴ/ίαν μ8Τε_
πεμφατο ] στολιν, τουτο παντοὐεν επισυνάξας· ὡς δὲ τινὲς ἀ`9"9μήσω,τες
το στλ·ηὐος-απηηννειλαν, οτι εῖχεν το ἄδροισμα δέκα χιλιάδας μοναχῶν
και επειδη πασα εκκλησια τὸν τοσοῦτον οὐκ ἐχώρει λαόν, ἔδοξεν
συνελδεῖν άπαντας εῖς τὸν οἶκον τοῦ ἀνίου πρωτομάρτυρσς¬Στεφά-
νου ίκανὀν όντα εις ὐποδοχὴν πληὐους, άμα δὲ καὶ ὺπαντῆσαι βουλό-
μενοι 1/πατιωι τωι ανεφιῶι τοῦ βασιλέως τότε ἐκ τῆς Βιταλιανοῦ
άπολυδέντι αὶχμαλωσίας καὶ είς δίεροσόλυμα εὐχῆς ἕνεκεν ἐλὕόντι.
συνελδόντες οὐν άπαντες οί τε μοναχοὶ καὶ οὶ πολῖται ἐν τῶι μνημο-
νευὐιέντι σεβασμίωι οίκωι, συνῆλὐεν ὅ τε Ἄναστάσιος ὁ δοὺξ καὶ
Ζαχααίαἑ 6 'ὐπαΐὶαόε' παρανενομένου δὲ τοῦ δνπατίου καὶ μετὰ τοῦ
πλὴὐους εἰς τὸν τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου εὶσεληλυίὶότος οἶκον,
προσδοκῶντος τοῦ δουκὸς τὸ ὐέλημα τοῦ βασιλέως νενέσὐαι, ὰνέρ-
χεται ἐπὶ ὅμβωνοε ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἔχων μεὐὐ ἑαυτοῦ Θεοδόσιον καὶ
Σά αν τουέ τῶν μοναχῶν κο υ αίους καὶ Φ” ιε όνας καὶ πα ὁ λαὸ
ἐπὶβπολλὰἐ τὰἔ ὥ0α€ ἔ%ααζεἕ λ|ἐνων° τοὺς 7ὰὶρ|ῖτικοὺς ἀναῦὐμάτισον
καὶ τὴν σύνοδον βεβαίωσον. ὰμελλητὶ οῦν οὶ τρεῖς ἐκ συμφώνου ἀνα-
ὐιεματίζουσιν ίνεστόριον καὶ Εὐτυχέα καὶ Σευῆρον καὶ Σωτὴριχον

.13ί1”. 1·1γΡε.τἰι1ε νναι· εο11οτι 514 νοιτ νἰϋεωἰαιι ἔεεο1ι1ο.ςσιι ιιτιὰ ςςε-
ἰαῃἔοα ἔοῃοιτιπιειτ; αει· Γνἰοεἰα, ισοἰ ὰετῃ αν Ιοεἕεὶεαυίὐ ννιττἀε, 111110
ι1οο11 111 τ1Θ1Ρεο1ὶσετι δα111· ἔαεοὶτἰοεεοα εεἰιι; νἔ1. Α1σ11α1π11ρ·. αει· Βαγοτ.
(ὶεε. 61. ννἰεε. Ν. Γ. 10 Ρ. 250. Πι· Εαν α1εο εἱαἰἔε Ζοἰτ ςς‹›νν:ιι·1›εϋ, ὶσἰε
οτ ὀὶἰο ννο111 αιιε. Αι11ειΒ εεἰαεν (}οἙαι1αε11ετο11ειἙν ρςε1ο1στο 1?ἱ1ςςει·Γα11ι·τ ιι51ο11
.1ει·ιιεα1οτΡ ιιητοι·ηετ1ι1τ1.

ΟΕννν( Ον)

1 σε πείση [πείσει νν] Οννθι: πείση [πείσει Ε] σε Εν 2 συνθέ-
σΰαι Ενννθ 4 τινὲσ ὅτι Εν 11 ὴ έκκλησία Οννωη | οὐκ
ἐχώρει τὸν τοσοῦτον Ο 12 πάντασ Ο ἄπαντασ τῆ κυριακῆ Εν ἄπαντασ
κατὰ τὴν κυριακὴν ννθ 14 βηταλιανοῦ Εν βαταλινοῦ Ο 10 τε
1121115 ννβἱ· 18 ῦπατοσ Ε Ι δὲ ()νν(]-: δὲ καὶ Εν | ὐπατικοῦ Ο
13 οἶκον εἰσεληλυΰότοσ Εν οἶκον [ναὸν νν] εἱσελὕόντοσ ννθ- 20 προσ-
δοκοῦντοσ ΟΕΟ1 | νενὴσεσὐαι ν 21 ἐπίσκοποσ Ο 23 ἕκραζεν
ἐπὶ-ὥρασ Ο 24 αμέλει τὶ [τί ν] Ον' ὰμελὴτὶ ννθτ

Ρ. 312
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τὸν Καισαρείας Καππαδοκίας καὶ πάντα τὸν μὴ δεχόμενον τὴν
'σύνοδον Χαλκηδόνος. καὶ τῶν τριῶν ταῦτα κηρυξάντων καὶ κατελ-
δόντων ὺποστρέφας ὁ ἀββας Θεοδόσιος ὰφίησιν τοιαύτην φωνην
τῶι λαῶι λένων· εἴ τις οὐ δέχεται τὰς τέσσαρας συνόδους ὡς τὰ

5 τέσσαρα εὐαννέλια, έστω ὰνάὐεμα. τούτων ούτως νενονότων ι
δοὺξ τὸ πλῆὐος τῶν μοναχῶν φοβηὕεὶς ἔφυνεν είς ίίαισάρειαν·
(1/λπάτιος ὅρκοις ἐπεισεν τοὺς πατέρας ὅτι ἦλὐον ἐνταῦὐα μὴ κοινω-
νήσαἐ Σεὺὴρωι, αλλ: έσπευσα τῆς ὑμῶν ὰξιωὐῆναι κοινωνίας, καὶ
προσφέρει ἀνὰ χρυσίου λίτρας ἑκατὸν τῆι τε άνίαι ”14ναστάσει καὶ

10 τῶι ὰνίωι Ϊἶρανίωι καὶ τῶι τιμίωι Σταυρῶι καὶ δίδωσιν Θεοδοσίωι
καὶ Σάβαι χρυσίου λίτρας ἑκατὸν πρὸς τὸ διανεῖμαι τοῖς κατὰ τὴν
χώραν μοναχοῖς. ὁ δὲ βασιλεὺς ”%1ναστάσιος ννοὺς τὰ ἐν Ίεροσολύ-
μοις νενονότα παρεσκευάζετο δυνάμει τόν τε άρχιεπίσκοπον Ίωάννην
καὶ Θεοδόσιον καὶ Σάβαν τοὺς τῶι ὰρχιεπισκόπωι είς τὸν ἄμβωνα

15 συναναβάντας ὺπερορίαις καταδικάσαι.
Ϊίαὶ τούτου ἐν Ἱεροσολύμοις ννωσὐέντος οὶ τῶν μοναχῶν ταξιάρχαι

καὶ τῆς εὐσεβείας άνωνισταὶ καὶ τῆς ὅρὐιοδοξίας στρατηνοὶ καὶ πρό-
μαχοι Θεοδόσιός τε καὶ Σάβας συναὕροίσαντες ἄπαν τὸ μοναχικὸν
τῆς ἐρὴμου καὶ μιᾶς ννώμης νενονότες δέησιν ῆτοι διαμαρτυρίαν

20 φράφαντες τῶι βασιλεῖ άποστέλλουσιν οῦτω περιέχουσαν

Φα

Φ
ηἶἔ

Οκσε- ων·-·

Βασιλεῖ ὐεοφιλεστάτωι καὶ εὐσεβεστάτωι ἐκ ύεοῦ αὐνούστωι καὶ
αὐτοκράτορι Φλαβίωι | ”Αναστασίωι τῶι φιλοχρίστωι δέησις καὶ
ὶκεσία παρὰ Θεοδοσίου καὶ Σάβα τῶν ὰρχιμανδριτῶν καὶ λοιπῶν
ὴνουμένων καὶ μοναχῶν άπάντων τῶν τὴν άνίαν τοῦ ὐεοῦ πόλιν

25 καὶ πᾶσαν τὴν περὶ αὐτὴν ἔρημον καὶ τὸν Ἰορδάνην κατοικούντων.
”Ο παμβασιλεὺς τῶν άπάντων ὐεὸς καὶ δεσπότης Ίησοῦς Χριστὸς
ὁ μονονενὴς τοῦ ὐεοῦ υίὸς τὰ σκῆπτρα τῆς ἐπὶ πάντων μετὐ αὐτὸν
βασιλείας τῶι ὐεοφιλεῖ ύμῶν κατεπίστευσεν κράτει τὸ μένα τῆς

ΟΕννν( Θ)

1 πάντασ τοὺσ μὴ δεχομένουσ Ο 2 καλχηδόνοσ νν καλχιδόνοσ Ο
καλχηδώνοσ Ο 3 φωνὴν τοιαύτην Εννν 3 μοναζόντων Ο Ι
ἔφυνεν τὸ-μοναχῶν ννίἐ | φοβηδεὶσ 1”ε111ἰ: ννθἴ 7 ὐπατικὸσ ν
'?/3 κοινωνῆσαι Ε 3 ἑκατὸν] ρ τὸ διανὴμαι τοῖσ κατὰ τὴν χώραν Ε
10 ὰνίωι-τῶι 161111: Ο 11 διαδοῦναι Ο 14/15 τοὺσ-¬συνανα-
βάντασ ἴεὶτὶι: Ο 15 ταῖσ ύπερωρίαισ Ο 10 Ζἶ Εν 17 τῆσ
εὐσεβεῖσ Ο. 18 τε 151111; Ο | ἄπαν Ο: πάντα Ενἄν Ο 21 ἐκ-
αὐνούστωι 1”ε1τ1ἰ› Ε 21/22 ὰνούστω αὐτοκράτορι ν 24 τοῦ ὕεοῦ
1131111: ννθ | πόλιν ιερουσαλὴμ Ο 20 ΝΖ Ονν 2? να του ὕὕ
ννθἕ | ἐπὶ πάντων 1151111: Ο | μετ”] ὺπ” Ο 23 ὴμῶν νν

1

Ρ. 31
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εῖρήνης ὰναῦὸν διὰ τῆς ὐμῶν εὐσεβείας πάσαις μὲν ταῖς ὰνιωτάταις
αὐτοῦ ἐκκλησίαις, ἐξαιρέτως δὲ τῆιμητρὶτῶν ἐκκλησιῶνΣιὼνβραβεῦσαι
βουλόμενος, ῆι τα μένα τῆς εὐσεβείας ὐπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτη-
ριας φανερωὐεν και τελειωῦιεν μυστὴριον ἀρχόμενον ἀπὸ Ἱερουσα-
λὴμ διὰ τοῦ ὐείου καὶ εὐαννελικοῦ κηρύνματος είς πάντα τὰ πέρατα
της φῆς τὸ φῶς τῆς άληὶὶείας άνέτειλεν. τούτου τοῦ τιμίου καὶ
ῦπερφυοῦς κατα Χριστὸν μυστηρίου διὰ τοῦ νικοποιοῦ καὶ τιμίου
Σταυροῦ καὶ τῆς ζωοποιοῦ >14ναστάσεως, ἔτι μὴν καὶ πάντων τῶν
άνίων καὶ προσκυνουμένων τόπων τὴν ἀληὐῆ καὶ ὰφαντασίαστον
όμαλοφίαν καὶ πίστιν ἄνωὐνεν καὶ ἐξ ἀρχῆς διὰ τῶν μακαρίων καὶ
ὰινίων άποστόλων παραλαβόντες ἄπαντες οἱ τῆς άνίας νῆς ταύτης
Οἰκήτορες ατρωτον και απαρενχείρητον ἐν Χριστῶι διεφυλάξαμεν καὶ
εἰς ἀεὶ ῦιεοῦ χάριτι διαφυλάξομεν μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ύπὁ
των αντικειμένων κατὰ τὰς ᾶποστολικὰς· παραινέσεις μὴτε μὴν
περιφερόμενοι παντὶ άνέμωι τῆς διδασκαλίας ἐν τῆι

| ~ 3 | 7 | ~ |ικυβειαι των ανῦρωπων, εν πανουρνιαι των φυχοφὐιοροις
\ 7 | Π Άκαι απατηλοῖς σοφίσμασιν ἐξαπατώντων τὰς καρδιας τῶν ακακων

Ζαὶ τὸ καῦιαρδν καὶ ἄδολον τῆς ὅρὐῆς πίστεως ναμα τῆι ἑαυτῶν
κακοδοξίαι συνταραττόντων. ἐν ταύτηι τῆι άνίαι καὶ ὰμωμητωι
πίστει τῆς φιλοχρίστου ὐμῶν βασιλείας θεοῦ χάριτι τεχὐείσης καὶ
τραφείσης καὶ πάσης σχεδὸν τῆς ὺφηλίου τὸ κράτος δεόὐιεν, καὐὼς
πιστεύαιιενι δεἕαιιένὴς νλαυμάζομεν πῶς ἐπὶ τῶν ὐεοφιλῶν καιρων
τῆς ύμετέραἐ βασνλείας τάραχτνς τοσοῦτος καὶ κλόνος κατὰ τῆς ὰνίας
τοῦ ῦιεοῦ πόλεως Ἱερουσαλὴμ ἐπεχύὐη, εὶς τοσαύτην ὐπερβολὴν
ἐκταὐείς, ῶς καὶ τὴν μητέρα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν Σιὼν καὶ τὴν
ἀφίαν τοῦ ὐεοῦ καὶ σωτῆρος ὴμῶν ”κ1νάστασιν, τὸ καταφύνιον καὶ
φυφαδευτὴριον πάντων. τῶν ὰρδικουμἐνων ἐκ παντὸς τοῦ κόσμου καὶ

5 Βοττι 10, 18 _ 13 131111 1, 28 - 15 ΠΡ11 4, 14 - 1? Βοιτι 15, 18

ΟΕννν(Οὶὶ

1 εὐσεβείασ Ενννθτ: βασιλείασ Ο 2 Σιὼν 1131111: Εν νν (1 3 ὰναστά-
σεωσ Θ: ὰναστάσεωσ αὐτοῦ Ο αὐτοῦ οἰναστάσεωσ Ενῖν 11 νῆσ ταύτησ
Ενννθ: ταύτησ πόλεωσ Ο 12 διεφυλάξαμεν ἐν Ο ὰ 12/13 καὶ-δια-
φυλάξομεν 1151111: Ονν 15 παντὶ οὶνέμω ΟΕν; ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ὰντικειμένων
νηῖῷ 15/13 τῆ_ὰνῦιρώπων ΟΕν: τῆ διδασκαλία τῶν πρῶν ἐν τῆ κυβία νν
τῆσ διδασκαλίασ τῶν ὰνὐρώπων εν τη κυβία Ο 13 συμπατούντων Ο
21 τῆσ ύφηλίου [ύφηλίω ν] σχεδὸν Εν 25 ἐκταἱὶέντων νν Ι τῶν
ἐκκλησιῶν πασῶν Ο Ι σιὼν ννθ: Γε11Ι°ο ΟΕν 20/2? καὶ φυναδευ-
τήριον ἰε111τ Ο

Ρ. 315
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σωτηρίας ἐπιδεομένων, δημοσίαν ἀνορὰν καὶ κοινὁν τόπον νενέσὐαι,
τῆς εὶς τύπον καὶ τόπον ὐεοῦ προκαὐημένης ὶερωσύνης καὶ τῶν περὶ
-αὐτὴν τελούντων λειτουρνῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν τὰν μονὴρη βίον
ἀναδεδενμένων ἐν ὅφεσιν ἐύνικῶν Ἰουδαίων τε καὶ Σαμαρειτῶν ἐξ

5 αὐτῆς τῆς οῖνίας Σιων καὶ τῆς προσκυνητῆς Ύὶναστάσεως φανερῶς
μετὰ βίας ἐξωῦουμένων καὶ είς βεβὴλους καὶ ἀκαύάρτους τόπους διὰ
μέσης τῆς πόλεως κατασυρομένων καί τινα πρὸς βλάβὴν τῆς πίστεωἐ Ι
ποιεῖν ἀνανκαζομένων, ὡς ἐντεῦὐεν λοιπὸν καὶ τοὺς εὐχῆς χάριν
παρανινομένους τε καὶ παρανενομένους ἀντὶ ῶφελείας τε καὶ οίκο-

10 δομῆς σκανδάλων πληρουμένους είς τὰς ίδίας ἐπανιέναι πατρίδας.
εῖ τοίνυν πίστεως ένεκεν ταῦτα πάντα κατὰ τῆς ἀνίας τοῦ ὐεοῦ πό-
λεως Ἱερουσαλὴμ κινεῖται, τοῦ ὀφὐαλμοῦ καὶ φωστῆρος πάσηέ ΐλἶἐ
οἰκουμένης, τὴς τὸν -του εὐαφφελίου λόνον δεξαμένης, είπερ κατὰ τὸ
προφητικδν ἐκεῖνο λόχιον ἐκ Σιὼν ἔξϋλνεύσὅταν νὀμοἔ λέαὶ

15 λόνος κυρίου ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ οὶονεὶ χερσὶν οὶκείαις καὐὶ
έκάστην τὴν ἀλὴῦειαν φηλαφῶντες οὶ ταύτης οἰκὴτορες δι) αὐτῶν
τῶν σεβασμίων τόπων, ἐν οἶς τὸ τῆς ἐνανὐρωπῆσεως τοῦ μενάλου
ὕεοῦ καὶ σωτῆρος ὴμῶν ἐπράχῦη μυστὴριον, πωέῖ Ου1'ιωετὰπ8λ'τα'
κόσια καὶ πε αιτέ ω τῖς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας έτη οὶ δίεροσολυμῖται

20 πίστιν ματιὐἶὶτιοιιεἶι; ὅὶνεν ἀσφαλῶς έστιν ννῶναι ὅτι ὴ ἐπανομένη
δῆὐεν νυνὶ τῆι προτέραι κατὰ Χριστόν πίστει διόρὐωσις οὐ τοῦ ἀλη-
ὐινοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἀντιχρίστου καῦέστηκεν -διδαχὴ τοῦ τὴν
ἕνωσιν καὶ είρὴνην τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ ὐεοῦ συνχέειν σπουδάζοντος
καὶ ταραχῆς καὶ ἀκαταστασίας τὰ πάντα πληρώσαντος. τούτων δὲ

25 πάντων ἀρχηνός καὶ αὐτουρνὸς. καὶλέστηκεν ό ἄνωὅεν καὶ ἔξ ἀΩΖ1)€
| _, ~ /

Ά-Μφαλνοἐ καὶ Ύὶποσχίστης Σευηρος ό της Ἄἰντιοχέων προεδρος

τι τετ 2, 3 _ 17/18 να 2, 18 _ τε ειτε οτι _ Ρ. τει, τι πρενιιντει
ννο1·ς1ο11 ασε. ς1ε111 Βο111·σ11σσι1 α11ςε1®1.ι111·1› νοη '1?11εοε1ο1·οε 111 αει· Εοῖσνοαε
αυἰ Τ11εος1οεἰυε Ρ. 50, 23-53, 14 Πεο11σ1· 11118 ‹;1ε11 1ἶι1·αἐὶ11τι111ρ;ετ1 νο11
1ί1·ι11111σαο11ετ, Βτικἰἱοα Ζ. ‹1. Εεἔο11ςἰε11 ςὶ. 111. ']Ϊ11εο‹:ὶοεἰοε; [311›τιι11,αε1σΘ1·.

ὶά. Βαγον. Α1:αἀ. 61. ννἰεε. 1832 Ρ. 30312]

_ΟΕννν( (1)

3 αὐτὸν Ἑν | ὶερουρνῶν ν | τῶν τὸν] τῶν νν τὸν Ο 3 καὶ μετα Ο
8 κατ” ἀνανκαζομένων ποιεῖν Ο 3 παρανιναμένουσ Ο | παθαιίὶμο-
μένουσ_καὶ 1131111: ννθ- | νενομένουσ ν Ι τε 151111: Ο 11 τοῦ
ειτε τεωι ννα 1.5 νε ο το τὴι ιεωι τν 18 ὴμων 5 τν Ο |
οῦν ρ;σεὐ1·ἰο11ε·11 νν 13 τοῦ χῦ Ο 'Ἑ11εο‹1.: χῦ Ενννθἱ- 21/22 ἀλη-
ὐνῶσ '1Ϊ11εοτ1. 22 τοῦ Θ- 1ἶε111ῦ ν 24 πληροῦν ἐῦέλοντοσ Τ11οοἀ.
23 ό ΟΟΓ '1Ϊ11οοτ1.: 113111: Εννν

Ρ
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ἐπ” ἀλέῦρωι τῆς οίκείας φυχῆς καὶ τῆς κοινης ποχπεία . × Ἰ9. -
ώ σιν διὰ τὰς ὰια τία 1 “ι ) 1 ὶ 1 9 Ενα-τα= ιωυσυ)/Ζ Θ?? 3 Θ 9 ὴμων πρ0β.ηὐιεις και τους ανιους

ς < ·· , . 1 1 ›τατεεαςνινεν ανἔὶἐινννισνερτονς τιν· αποστολννν· πιστα την εριενετ-
" ,_. ··· -· 1· ι _,

σαλ' ἔαέ ὶ παρ? Ο ωσἦλ' λλωω' ὁὶα τα", ανιων πατέρων των ἐν
ινικαιαι συνελ°ὅ;0ντων4δια παντων βεβαιώσαντας καὶ ἐν αὐτῆι πάντας

| - :ι ν 1 | \ χ
νωτιζοντας. ουπερ κεφαλου τι ν κοινωνιαν και ενωσι ” ί 1

Ζαὶπαντελῶς ἀπαρνούμενοι δεόμεὶνα τι” ύ ιετέ ° ἶ|×απΪ)φεΌ7/Οἴτζς·\ / ~ Β ~ ~ ῖἔ ιζ Θας ευσεβειας κατελεησαι
την μητερα των εκκλησιων πασων Σιων την υπεραοπιἴζοοσον του
δεοφιλοῦς ὺμῶν κρατους ούτως ἀτίμως ὑβ 5. . 1- ν . 1 ριζομινην και πορὐοο-

1 Ρ ι Ἀ ν ._ η ~
μένην, και ὅἶυτειυαὶι σαταἔιωαατε ὥστε παντελως κωλυδηναι τὸν
ἐπικειμενον τηι ανιαι του ὐεου πολει χειμῶνα. ζωῆς νὰρ καὶ τ9α,.άτο.υ
Ά ζ 2 "” _. \ 5 . λ 1· ςν ...κειμενων ενὴτωὶ 11760] πὶιἰτεα›ς~ λανωρ ο ὐανατρς ὴμιν ἐστιν προτι-
μοτερος. των νοιρ εχὐρων της εκκλησιας του ὐεοῦ καὶ τῶν περὶ

ι 3 τ .=.
αὐῖθὺέ ματαὶαζλ* αλ'α19“Θ,ὶιατω1ι καὐ) οιον δήποτε τθόπον ὴ λόνον οὐδ”

Ρ , 1 Η ~όλως κοινωναι νενιιυαμενλα την ἀποστολικὴν σὺν ῦεωι κατέχοντες
- τ ε ι. . . -πίστιν, εν ηι ευτὴααμεν καὶ καυχώμεὐα · ἐλπίδι της

δόξα ς τοῦ ῦεοῦι ἔν φρόνημα καὶ ιίαν πίστιν οντεςὰπαντε
1 7 ··< ® °°° 3 ί ,π # › κ /1 ιν ‹· ι νἔσυν ὐιεωι οι της ανὶαἐ νης ταυτης οικητορες τεσσαρας τε ανιας συνο-

δους εὐαννελικῶι χαρακτῆρι τετιμημένας όμοδόξους ἐν ένὶ πνεύματι
ν Φ ζ × χ ν ρ .καὶ ηοροηηματν ασμενως δεξαμενοι τὰς κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ

τόπους τὶειαι επιπνοιαι συνκροτη·δ·είσας- πρὸς τὰς τῶν ὐποκειμένων
αἱρέσεων πο/.υσχεδεῖς πλάνας, λέξεσι μόνον καὶ οὐ δυνάμει τὸ διά-

/ Ρ? ρε ,

φορον ἐχουσας› ωυπερ ὴ των ὐεοχαράκτων εὐαννελίων εὶκών τε
2 κι

καὶ δύναμις. | τουτων των ὰνίων συνόδων προλάμπει καὶ ὐπέρκειται

ο~.. ὲὶ
..

13 1ἕἰο111 5, 2

()Εννν(ίἔὶὶ

1 δσ ἐπ” Τ11οοι1. | πολιτείασ] όμολονίασ 'ΕΙ1εος1. 2 καὶ 1131111;
Τ11εο‹1. 3 ἀνεῦνεμάτισεν ἹΪ11εοι1. | πίστιν] χῦ πίστιν νν (1 4 διὰ
των] παρὰ τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ Ἰἶ11οοε1. 4/5 τῶν-¬ίνικαίαι 1”ο111τ
'1'11οοὀ.. 4 πρῶν ὴμῶν Εν 5 βεβαιώσαντεσ Ο- βεβαιωσάντων νν
3 φωτίζοντασ Ο: φωτίσαντασ Έ11εο‹1. φωτίσαντεσ (1 φωτιζόντων ιν φωτί-
ζῦϋσαν' Εν | ἀ7Γ0(Ρε1ὶν0ντ6σ Ονν Έ11οοε1.; ἀποφυνόντεσ Ενθ 3 τῶν
ἐκκλησιῶν ἀπασῶν Εν πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν '1ἶ11σοε1. 12 προκειμένων
Τ11οοτ1. | ὴμῖν ἐστιν Ο '1'11εοτ1.: ἐστιν ὴμῖν Εν ὴμῖν Χνίἔ· 14 αὐτὴν Ο
15 φενόμεβα Ε 15/13 κατέχοντεσ-ἑστήκαίιιεν 1”ε111τ νν, 5.111 115113
11111τι1ἔείϋα11 1ὶν(:0Π_ 13 καὶ 1511111 νν 1'ῖ ἔχοντεσ καὶ-πίστιν ννθ
1 Β ταύτησ νῆσ ννθ Τ11οοε1. 23 τὰσ Οννθ-1 καὶ τὰσ Εν αίτινεσ Τ11οοι1.
21 συνκροτηδεῖσαι ΈΙ1οοό.. 22 μόναισ Οννθ 23 ἔχουσιν Έ11οοὰ. Ι
ὴ ΐε111ὐ ννθ | ὴ είκών Ο εῖκόνασ ννωτῖ 24 δυνάμεισ Χν δ. ἀποδεχόμεῦα
ννεονν ] ύπέκειται ν .

Ρ. επι
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ι9·` “ι · "›δἔι · '"1ὼάίων·τατέων οὸμνημονευ εις τωι τριακοσιωι ικα και οκτ ν ι ρ χ ρ ς
τω ° Τ' 1 5ἐν Νικαίαι κατὰ του ἀὕεωτάτου >14ρείου συνελὐών, ωι κατα παντα

2 ι < -·ἐξηκολούὐησαν καὶ αἱ λοιπαὶ τρεις ἀνιαι σύνοδοι, τουτεστιν η των
έκατὸν πεντὴκοντα κατὰ τοῦ πνευματομάχου .Μακεδονίου συνελὐοῦσα

αν / 1 2καὶ ὴ ἐν "Ζἶφέσωι μετ” ἐκείνους κατὰ του ἐπαρατου και ανῦρωπο-
__ 1 ς : σ κβλάτρου ίνεστορίου συναὐροισὐεισα, όμοίως δὲ και η μετ αυτους

ἐν τῆι Χαλκηδονέων πόλει συνδραμοῦσα ἐπὶ βεβαιώσει τοῦ κατὰ τοϋ
~ ι.. 5 1 ·› -δυσσεβους ίνεστορίου ἀναῦέματος καὶ ἐκβοληι και αναὐεματισμωι

,__ ~ Η „. ν ν
του ἀσεβους Ζἶὐτυχους. διὰ τούτων των άφίων τεσσάρων συνοδων
τὴν μονονενῆ καὶ ἀποστολικὴν πίστιν, καὐὼς πολλάκις είρηται,

~ ._ ,Ε ,Ε > Ϊ Β 1δεξαμένων πάντων ὴμων των της ἀνίας νης ταύτης οικητορων και
~ 1.. ·-· π ,„ 1ἐν αὐτηι σὺν ὐεωι ἐστηρινμένων παντὶ τωι μὴ ούτως φρονουντι και

ταύταις πειὰαρχουντι οηὁοὶς ὴμας καδὐ οἶον δήποτε τρόπον ἐνῶσαι
δυνήσεται, κὰν μύριοι ὐιάνατοι πρόκεινται. πληροφορίας δὲ ένεκεν

το κι / Κ'τοῦ ὐμετέρου κράτους καὶ τουτο τοις εὶρημένοις προσῦησωμεν ως
αυάῶςιιο ἔοται μετὰ πάσης αἱρέσεως ἀπὸ Χριστοῦ τοῦ ῦεοῦ ὴμῶν

_, | τπτ _ Ἀ 3 ~ 7- 1ίνεστόριος καὶ πας ό τὰ ἐκεινου φρονων ὴ τὸν ἕνα κύριον ίησουν .Χριστόν
του οίον-του Ἰ9-οοῦ τον μονονενῆ τὸν ύπὲρ ὴμῶν σταυρωὐέντα [ υὶοὺς δύο

( 1ἐννοῶν ἢ ό τὴν ῦείαν τε καὶ ἀπερινόητον ένωσιν εἰς δύο φύσεις ἀνὰ
ι ν 51 1- ι- ι ι > | . |χε Ο 8 ¿ ωνο οταις τοιαυταιςφ ενο λα ειαις καὐ· οἶον δηποτε τοο-

Ζ .ονΰ δ1θ1β>ἢ.. χ › --< κὕκννπουῃ λονον τιδεμενος ανα ·εμα εσυν αυτωι και Ζἶυτυχει τωιτην ειαν
3 | 1 β 31 1 Ώ | | λ 1 ~

οικονομιαν κατα φαντασιαν η τροπην εισανοντι την τε διαφιῦραν ΤΉΞ
δεότητος καὶ τῆς ἀνῦρωπότητος τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου Ἄτσοῦ Χριστοῦ τοῦ
ἀληῦινοῦ ὐιεοῦ ἐν τῆι ἀδιαιρέτωι καὶ ἀσυνχύτωι καὐὐ ὐπόστασιν ἐνώσει

Ο-1Φ-1

ἀναὐεματίσαντι καὶ παντελῶς ἀρνησαμένωι σὺν αὐτῶι τε τῶι ἀσεβεῖ

13 1ι.ο1τ1 3, 3

ΟΕνιν((1)

1 άχίων Γε11111 Ο | πατέρων 1131111; ννν '1'11αος1. 3 ἄνιαι τρεῖσ Ο
5 μετ” ἐκείνουσ] τὸ πρότερον Τ11‹:ο‹1. 3 δὲ Ἑο1111› Εν 1 αὐτὰσ Ο
7 καλχηδονέων Ο- καλχιδονέων Ο | τοῦ2 1131111; Ο 13 μονονενῆ] καὕο-
λικὴν ννϋοτι' | είρηται καὶ Εν 11 ὴμῶν πάντων Οι- ὴμῶν Ο |
ταύτησ νῆσ Ο '1111οοι1. 12 αὐταῖσ '1Ϊ11εοε1. 13 καῦ“ οῖω-τρόπω Ε
13/14 δυνήσεται ἑνῶσαι '1Ϊ11εοι1. 14 δυνἠσηται ΟΟ1 | κὰν-πρόκεινται
11311111 ν | πληροφορὴσασ Ε 15 προσὐησομεν Ονν 1? ὴ ό Εν
13 ὴ Οννθτ: καὶ ἀνάῦεμα έστω Εν 20 ό Ἑε111υ ννθἕχ | φρενοβλαβαἶσ Ε
21 τιδέμενος] καίλυπανόμενοσ νν πιιἶ Βαεαι· Ι ἀνάδεμα Εν: ὰναῦεματίζαιιεν
Οννθ | σὺν αὐτῶ Οννθὶ: 1”ο1111› Εν | εὐτυχὴ Εννν(} εὐτυχέα Ο | τὸν
Ονθ 22 είσάνοντα Ο 23 τῆσ 1111111: Εν | Ἰησοῦ ίο111'τι Εν
24 ἀληι2·ινοῦ ἙΘ11111 Ενννθ· αινεματίσαντα Ο[Ὁ Οκ Ξ..

1). Κω _
-_ _
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ινεστοοίωι ἀναὕειιατισϋἐιιτι ῦπὸ τῶν μνὴμονευΰιέντων ἀνίων πα-Εἑ-\ ιι
οων. ~τα3ὔτ27ντ:τὴν εἔνοαφον πλὴοοιροοίαν καὶξ δέὴσιν δεξαιιἐνὴ
εῖὶμεωωἔ 9? Όιωε ωα Ψα λῖωτλἶἔ παθα Τηἐῖ πωὶΐων ῶν τατιεινότι ο
ΰιεσπίσαι καταξιώσει λωφησαι λοιπὸν τὰ τολιμοδιἔενα ἐφ> ἐκάὰἔὴἔ
κακὰ καὶ τὰς συνεχεις ὰκαταστασίας κατὰ τῆς άνίας τοῦ ὕεοῦ ταύτὴς
πόλεως καὶ τοῦ δσιωτάτοῦ ὴμῶν ἀοχιεπισκόστοῦ Ἰωάννου διὰ τῶν
ἐχΰηῶν τῆς ἀλὴὕείας ὀνόιιατι δῆθεν της ὑμῶν εῦσεβείας, πεπεισιιένον
τὸ ῦιιέτεοον κοάτος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν αῃ/έ)„ωι› ὡς
κατ) οῦδένα ταόπολὶ ἢ λόὶωλ' τὴλ' πθὸἔ Τθὺἐ εΖθλ?μέλ'Ου€ Ἄἱποσχιστὰἐ
ἔνωσιν καταδεχόμεΰνα ἄνευ ἐνὕ·έσμο·υ καὶ κανονικῆς κοίσεως οὔτε
μὴν καινοτοιιίαι τινὶ στεοὶ πίστεως καθ” οἶον δήποτε λόνον σῦντι-
ϋέμεϋια ἢ οτοόσωστον τῶν Ἰἰκεφάλων ἐν οἴωι δήποτε καιοῶι κατὰ
βίαν χειοοτονού|ιιενον καταδεξόμεΰα. εἰ δέ τι τοιοῦτον διὰ τὰς ὰιιαο-
τίας ὴμὥν σνιιβαίὴ, πλὴοοφοοοῦμεν ἐνώπιον της ὰνίας καὶ ὁιιοουσίοο
τοιάδος τὴν ὑιιετέοαν εῦσἑβειαν ὡς τὰ αἴματα πάντων ὴιιῶν προδό-
μως ἐκχέὴται καὶ πάντες οἱ ἄνιοι τόποι στνοὶ ἀναλίσκονται τιοὶν
ἄν τι τοιοῦτον ἐν τῆι ὰνίαι τοῦ θεοῦ ταύτὴι πόλει νένὴται. τὶ νὰο
ὅφελος τῆς ψιλἦς τῶν ὰνίων τόπων ποοσὴνοοίας οὕτως αὐτῶν ποο-
ϋοοιιἐνων καὶ ἀτιιιαζοιιένων; ὴ δὲ εὶοήνὴ τοῦ ΰνεοῦ ὴ ῦπεο-
έχουσα πάντα νοῦν φοοῦοἠσει τὴν ὰνίαν αὐτοῦ ἐκκλὴσίαν
καὶ σιαῦσει τὰ κατ: αὐτῆς ἐπικείμενα σκάνδαλα νεύματι τοῦ ὑμε-
τέοοῦ κοάτονς εἰς δόξαν αῦτοῦ καὶ καύχὴιια της δνεοφιλοῦς ὑμῶν
βασιλείας.

7.-.22 οιτιἔοίτὶὶιτυ νοτι Έοεοὰοτοε- ει. ετ._Ο. Ρ. 59, 10-θθ, 11
ῖῖεσηοτ ιτιἰτ ἀοτι Πιἔἐὶοκαοἔοιτ νοιι Ιἰι·ιι111Βε.οΙ1οι· ετ. ετ. Ο. Ρ. ΒΙΟ -
1θ Ριπὶὶ 4, '7

ΟΕννν(Θ‹ὶ

1 μνὴμονενὕέντι ν 1/2 ηηι ὴμῶν Ενννθτ 5 ταὐτὴσ ἙΘΙΠΒ ΕΟ
θ ἄηχ#ε7"σ%όπο® ἡμῶν ννθ· 'Ϊ πεπεισμένον Εν Τϋοοἀ.: πεπεισιιένον
τοίνυν [δὲ ννα] ἔστω Οννθτ θ τὴν-εἰοημἑνονσ Εν Τὶπεοὰ.: τοὺσ
.ποοειοὴμένουσ Οννθτ 10 ἕνωσιν Εν Τβοοὰ.: εἰσ ἕνωσιν Οῖνθ |
καὶ ίοὶπἰϋ ΟΟ 11/12 λόνον-δήποτε ἙΘΙΠΒ (ἔν 11 λόνον Εν
Τὶπεοὀ.. (Εν): τοόπον Ονν Τὶτοοὀ.. (ΡΡ1) 12 καιρὸν Ο · 18 τοι-
ούτω ν 13/14Ἐ σνμβῆ διὰ-ἡμῶν Έῇοοά. 15 ναλὴνότητα '1Ἱ1οοὰ.ν
16/18 ποοΰύμωσ Εν 'ἙΙτοο‹:ἰ.: Ἑοὶιἰἰι Οννθτ 18 ἐκχἐηται Ονν; ὲκχἐει
τε Ο ἑκχεῖται Εν Τὶποοἀ. Ι άλιἶσκονται ννν 1? τι τοιοῦτον Οννθ
Ἱἶὶτοοἀ.: τοιοῦτό τι Εν | ταύτη τοῦ ϋῦ Εν τοῦ Χηιστοῦ 'ἙΙιοοὰ. |
νενήσεται Ε | τίσ Οννθι-, οοττ. νν 18 αὐτῶν ἐφ“ ἐκάστὴσ ']ΪΙ1οοςὶ.
21 αὐτὴν Οννίἔ 22 δόξαν-καὶ ίοΙ1Ιϋ"]ἶΙ1οοἀ.

Ο
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Τὰ ίσα δὲ της τοιαύτης δεήσεως οῖπέστειλαν οι πατεοες ημων
2 ι ‹Ίωάννηι τωι τηνικαυτα ἕπισκόπωι χειοοτονηΰεντι Κωνσταντινου-

1 (' | |πόλεως τελευτήσαντος Τιμοὕέου. ταύτην τοίνυν την ικεσιαν δεξα-
1 ~ ναμενος ό βασιλεὺς ὐέναστάσιος καὶ συνεχόμενος ὐπο των Βιταλιανου

5 βαοβαοικῶν ὀχλήσεων συνεβουλεύὕη ἐν τῶι τέως ὴσυχάσαι ἀπ"
ι.. ..ι 3,. ἕ | . - Ωαὐτων, καὶ οὕτως του Ἱεοοσολύμων ΰοόνον ΟἸΜ ὸξεβληὶλὶὶ Ο

._ ~ Ζ' |Ἰωάννης. ᾶλλ” ἔντεῦϋεν ήδη τέλος τοῖς νενικθις των ανίωὶ'
~ ~ κ ερ Πι ~πατέοων ὴμων ᾶνωσιν ἔπιὕετέον καὶ ἐπὶ την ακολουὕιαν του

1 2πεοὶ μόνου τοῦ πατοὸς ἡμῶν Σάβα λόνου ὶτέον καὶ τα κατ
~ ον συ Ϊ· 10 αὐτὸν οῖξιομνημόνευτα ὶδικὰ κατοοΰώματα τηι του ὐεου χαριτι

ι ιεξηνητεον. . __
(Ο ἐπίνειος ἄννελος καὶ οὐηάνιος ἄνδρωπος Σάβας ἄν σοφὸεῖ ΖΘΕΜἩ;

κ × , ν τ . . _ ).‹ἐπιστήμων διδάσκαλος, ὁ της ὅοτ9·0δ0ἔίαΞ Ο'ϋἸη77ΟΘ0§ καν Ή7§ κανο 1
Β | εδοξίας κατήνοοος, ὁ πιστὸς καὶ φοόνιμος οὶκονόμος αναδειχὕεις, ο τ

5 /15 ανετα τάλαντα πολυπλοσιάσος, ὁ την ἐξ ὕνιονς δύναμιν ενδνσαιιενος
εὐδοκίαι τε τοῦ ΰεοῦ καὶ πατοὸς καὶ συνεονείαι τοῦ Χοιστοῦ καὶ

3 Ρ' | ~ἕ πνεύσει τοῦ ά ίου πνεὐ ατος τνν ε 9 ιον πολίσας των 7υλὴὕει των
7 κ ο ει ν # 3~ \ | *μοναχων ἑπτα μοναστηοια πεοιβοητα καὕ· ον ειοηται τοοπον εν

- ~ . . ι × · ε ιαὐτηι συνεστήσατο, ἄτινά ἐστιν ταυτα ἐν μεν λαυοαις η ίὶίενιστη τε
. ,., ` ν20 αὐτοῦ καὶ πασῶν τῶν ἐν ]Ϊαλαιστίνηι λαυοων πο0%α'Ι9ΘζΘμε7η7 λεω

1ὴ μετ” αὐτὴν τῆι τάξει Νέα λαύοα καὶ ὴ Ἱἶπτάστομος καλουμἐνηι ἐλ' ὁε
~ -. .. × > ‹κοινοβίοις τὰ του ίἶαστελλίου καὶ του Σπηλαίου καὶ τα ονομασὕεντα

Ν τ· # „ 1 "'του Σ ολα ίου καὶ Ζάννου. οὐ ιττον δὲ ἀντελα ι ανετο. και τωνλ Ω Ϊ

βκ

1-8 Ἰἶυοοῃοαῃ. Ρ. -162, 14- οί μοναχοὶ της ἐοήμου . - . τέσσαοας δια-
μαοτυοίας συντάξαντες δύο μὲν ἔπεμψαν τῶι βασιλεῖ, μίαν δὲ τοῖς ἄηχουσιτῆς
χώρας καὶ μίαν τῶι ἐπισκόπωι Ίεηοσολύμων Ἰωάννηι. ']Ϊἰυ1οὺ]1οοε εί:ει1·ὶα
ειοπ 5. Αρνἱἰ 515, εοἰῃ Ναοὶτίοὶςςοτ· 1οΙπτΠτιοε ννιτνεἰο α111 1'7. ΑΡΗ]
ονὰἰοἰσνϋ [Αὶαὶταττὰιἔ εἰ. Βαγν. Α-Ιτειὰ. τἰ. ννἰεε. Ν. Ρ. 10 Ρ. 257] _

· 8_θ νἰἱ›αΙἱατ1 ννειτ ῦ15 ςἰονειωἰιἰεἐ ἕοεοὶιἰτιἔοῃ, ςὶαβ ον Γίιιῇ αοῃ ἰἰαἱεστ Ιἱοἰιτο
ίἔοἴαιτι· Πτοιτι· Βοὀ.οι1ί›ουο. ])ἰο ὀιινοἰι 'Γὶιοοςιον νοτι Ροἰπα [Ρ. ῦί) Πεοιτετ]
ε1·]1ε.Η;οΠο Αηυκνοτυ ὰεε Κα.ἰεε1·ε·11αἰ: ΚΥΜΗ ἰἕοοτἱονν - 1ὅ Εο 24, 4!)

× ΟΕννν( Θ)

2 Ζωεὶννηο Ε 5 κλήσεων ννθ θ/7 καὶ-νωάννησ ἘΘΒΗ: ννίἔὶ
7. τέλοσ ΓΘΙΠΒ ννθν 9/1θ ὶτέον¬χάοιτι ΐο}1]ἰ: Ο 9 ὶτέ2η"Εν: έξη-
Ψητέον Ονν 10 ἱδικὰ Εν: ήδη Ονν | χῦ Εν 12 ΝΠ ΟΕνῖν
18/14 καὶ-κατήνοοοσ ΐοΙτΗι Ε 1θ θεοῦ καὶ ΐεὶιἰν ννθ· ΐὶν Ε
18/1θ ἐν αὐτῆι ίεἰτἰυ Οννθ 12 συστησιἱμενοσ Ο 20 ποοκαΰεζομένή
μονή Ονν 21 μετὰ ταύτην Εν | καλουμἐνη ἐπτάστομοσ Ο 22 τὸ] τό.
τε Εν 28 καὶ τὰ Ο. | ζάνου Οννϋοΐῖ | δὲ ειυει·ο.τ1ἰοι·ϋ νν

4
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ὰοχαίων δύο κοινοβίων τῶν αγίων πατέοων ὴμῶν Εὐθυμίου καὶ
Θεοκτίστου. τούτων τῶν ἑπτὰ μοναστηοίων τὴν φοοντίὁα ποωύμενος
καὶ τὴν ποόνοιαν ποόσοδον τὸ σύνολον πεοιποιήσασθαι οὐκ ὴνἐσχετο,
ἀλλὰ πίστει καὶ πεποιθήσει τῆι εἰς θεὸν ἐπεοειδόμενος οὐδέποτε
κατέπεσεν Θἶἐ Τὴν ἀπὸ τῆἐ μεαίμνῆς ἄθυμίαν καὶ μάλιστα ἐν τῶι
-της λιμοῦ καιοῶι. άμα γὰο τῶι ἐξοοισθῆναι τὸν ὰοχιεπίσκοπον
°Ζ-[λίαν ἐκλείσθη ὁ οὐοανὀς τοῦ μὴ βοέξαι ἐπ τὴν γῆν ἐπι πέντε
Ζηόυους καὶ πρὸς τῆι ὰβοοχίαι καὶ άκοὶς πολλὴ γέγονεν σφόδοα καὶ |
βθοϋχος οὐ οὐκ ἦν αριθμός, καὶ κατέληξεν παν τὸ ποόσωπον τῆς
γῆς. τῶι δὲ δευτέοωι τῆς ακοίδος χοόνωι ἦλθεν έτέοα ὰκοὶς καὶ τὸν
αέοα ἐκάλυψεν καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγοοῦ κατέφαγεν καὶ γἐγονεν
Ζσγυοὰ λιμὀς καὶ θνῆσις, ὥστε τοὺς Ἱεοοσολυμίτας λέγειν ότι διὰ
τὴν γενομένην εἰς τὸν αοχιεπίσκοπον Ἱἰλίαν άμαοτίαν ἐπῆλθεν τὰ
κακὰ ταῦτα. τότε ό ἐν ἀγίοις πατὴο ἡμῶν Σάβας τοῖς ὰοχηγοὶς -των
ἑαυτοῦ μοναστηοίων παοήινει μηδέποτε μεοιμναν πεοὶ τῶν σαοκικῶν καὶ
τὴν τοῦ κυοίου φωνὴν ὑπεμίμνησκεν αὐτοὺς τὴν λέγουσαν · μὴ μεοι-
μνήσητε λέγοντες τίφάγομεν τί πίομεν τίπεοιβαλόμεθα·
Οῇὁευ γὰρ ό πατὴο ὑμῶν ὁ οὐοάνιος ὅτι χοήιζετε τούτων
ἀπάντεαν. πλὴν ζῆτεὶτε ποῶτον τὴν(βασιλείαν τῶν οὐοανἑῦν,
και ταυτα παντα ποοστεθησεται υμιν. ο μεν ουν θειος ουτος
πθεσβύτης τοιαυτα και όνει καὶ ἐδίδασκεν· ὁ δὲ θεὸς πασαν χοείαν
αα/θόαιοας νἐχοοήγει αὐτῶις ὥστε λείπεσθαι μαλλον τοὑς ἐπὶ χοήμασιν
καὶ ποοσόδοις πεποιθότας ἢ τὰ ὑπ” αὐτοῦ ποονοούμενα μοναστήοια.
ἐν αὐτῶι τοίνυν τῶι τῆς λιμοῦ καιοῶι ῆλθεν ό τῆς ιὶίεγίστης λαύρας
Οηχογόμος πηδς αὐτὸν λέγων· οὐ δυνάμεθα, πάτεο, κοοῦσμα ποιῆσαι
τούτωι τῶι σαββάτωι ἢ τῆι κυοιακῆι, ὅτι οὐδὲν ἔχομεν, ὰλλ” οὐτε
διάκλυσμα είς λόγον 'τῶν πατἐοων συναγομἐνων. καὶ λέγει αὐτῶι δ
αιἐηωυ· | ἐγὼ τὴν τοῦ θεοῦ λειτουογίαν οὐ κωλύω· εὶ δὲ τινὸς τῶν
αναγκαίων λείπεσθε, πἑμνιει ὁ κανονάοχης κειμήλιον ἢ ὶμάτιον διὰ
του πθοσφοοαοίου εἰς τὴν πόλιν καὶ τοῦτο πωλήσας τὰλειπόμενον

σκ

Ι
ΡονΘτο

1--4: ὅ1Θ/ὅ1'?-520/ὅ21 _ 8/2 Ρε ΙΟ4, 34 _- 1? ΜΙ: Ο, 31--33

ο;τ.ννν(Θ›

1 ἠμῶν ίεὶιῖτ Εν [ τε καὶ Εν 2/8 τὴν πηόνοιαν ποιοὐμενοσς
καὶ φοοντίδα Ε τὴν ποόνοιαν καὶ φοοντίδα ποιούμενοσ ν ἑἱ ποιήσασθαι Ο
θ τῶι] τὸ Ε του Ονν '? μὴ Ἑεὶτὶτ νν 1θ δευτἐοα Εν 18 γενα-
μένην ΕΟ 16 μὴ ποτε Ο | πεοὶ 161118 Ο 1? πεοιβαλλόμεθα νν
18 ἡμῶν Ο 12- ποῶτον ἙΘΒΙΒ Ο 22 τοῖσ Ο 28 ὑπὸ τούτου Εν
2? εἰσ λόγω νν ἴεὶπὶἰι Θ 28 πηεσβύτησ Εν [ τι Ο .

Ρ. 322

(59)
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ἀγοοάσει καὶ ὴμεῖς τὴν τοῦ θεοῦ λειτουογίαν πληοώσομεν. πλὴν
: ι κ -· εν \πιστός εστιν ὁ λεγων μὴ μεοιμνήσητε πεοι της αυηιον. και

τῆι ὴμέοαι τῆς παοασκευῆς ἔοχονταί τινες τῆς αγίας πόλεως ποοπινάοιοι
1' αν Δ ~ _ στ 1οι λεγόμενοι του Σωζα παιδες εχοντες βασταγην τηιάκοντα αλόγων

5| 1 / 1 16 ἐπιφεοόμενοι οἶνον καὶ ἄοτους καὶ σῖτον καὶ ελαιον και μελι και τυοον
καὶ πληοοῦσιν τὸ οὶκονομεῖον παντοίων ὰγαθῶν καὶ ποιοῦσιν ἑοοτὴν
μεγάλην τοῖς πατοάσιν. καὶ ὁ μὲν γέοων ῶνείδιζεν τὸν οὶκονόμον
λέγων° τί λέγεις, κύοι ὁ οῖκονόμος; κωλύωμεν τὸ κηοῦσμα. ὅτι οὐκ
οι τ σ ν ‹· κ › ν ήν ιι Ἰ9 › κεχουσιν διακλυσμα οι πατεοες; ο δε οικονομος εις αισ ησιν ελθων

ΙΟ ηίπτει ἑαυτὸν είς τοὐς πόδας αὐτοῦ συγχώοησιν λαβεῖν ἀξιῶν. καὶ
ό γέοωνν εὐλογήσας αὐτὸν ἐνουθέτει λέγων· μηδέποτε διστάσηιςς

Αν |

ᾶλλὰ πίστει κοαταιούμενος πασαν τὴν μἐοιμνάν σου ἐπιοοιπτε εὶς
. . „τὸν θεον, ὅτι αὐτῶι μέλει πεοι ημων.

7 ~ ζ 1 1 'Ηλθόν ποτε οί ἐν τωι Σπηλαίωι μἐνοντες πατεοες ποος τον άγιοι·
15 γέοοντα λέγοντες ὑπό τινων ποιμένων πάνυ όχλεῖσθαι πυκνῶς τὰς

| / 1 5

ἑαυτῶν ἀγέλας νεμόντων | ἐν τοῖς τοῦ μοναστηοιου τοποις και αναι-
ἕ | Έ ΰ 3 αν

δῶς ἀναλώματαἀπαιτούντων, ὥστε ὴμοις ησυχαζειν απ αυτων μὴ
2 | 2 _'

συγχω9εΖστ9αι_ καὶ τοῦτο γνοὺς ὁ γέρων απεστειλεν επιτιμων καὶ
παηαγγέλλων αὐτοῖς μηκέτι ἐγγίζειν τῶι μοναστηρίωι. αὐτῶν δὲ

20 παοακουσάντων ἄφνω οὶ μαζοὶ τῶν θοεμμάτων ἔπεσχέθησαν τοῦ μὴ
φέηειν γάλα καὶ ἐκ τούτου τὰ ὰοτιγέννητα ἐοίφια καὶ ἀονία τῆι λιμῶι
διεφθείοοντο. τότε οὶ αὶπόλοι είς συναίσθησιν ἐλθόντες καὶ λογισά-
μενοι ὅτι ἡ παηακοὴ τὸν ἐν τοῖς ἀλόγοις θάνατον κατεωγάσατο,

ι ε“ ” ` ` ί ` σπεσόντες συνεθεντο αυτῶι.δοομαιοι ὴλθον ποος τον γεηοντα και πυο
25 μηκέτι ποοσεγγίζειν τινὶ τῶν αὐτοῦ μοναστηοίων. ό δὲ γέοων τὴν

τοιαύτην ὑπόσχεσιν δεξάμενος ἐποίησεν εὐχὴν ὑπὲρ αὐτῶν καὶ εὐλο-
γήσας ὰπέλυσεν αὐτούς. αὐτοὶ δὲ ἀπελθόντες εὐοον τὸ γάλα ὰνεμ-
ποδίστως ἐκφεηόμενωι καὶ διεοωτήσαντες καὶ γνόντες ότι κατὰ τὴν

2 Με ο, ει _ 12/18 1 νεα ε, 7

οτινννιω

1 ῦμεῖσ Ο | πληηώσωμεν Ενθι πληοώσατε Ο 2 μεηιμνᾶν Ο ἱῖ ἀπὸ
”νῆσ2 Εν 4 οὶ ΐ01111; νννθ- ὅ οἴνον πολὑν Εν 8 κωλυομεν Ονῖἄ
10/11 και ε ουν: 6 ει ννα 11 νιστεςηε νν πετάξετε α 12 πιω
Οννα 14 Ζι ΟΕννν | τότε Ο 15 ποιμένων-όχλεῖσθαι Ο: πάνυ
όηλεῖσθαι ποιμἐνων Εν ἐνοχλεῖσθαι ποιμένων [ποιμένων ἐνοχλεῖσθαι Θ]
"ανν ννθτ 1? ὑπ“ νθτ 21 καὶὐ-τῆι ἰεὶιἱυ Θ | τε καὶ Εν |
Τῶ ννω" 22 εἱσ] συνελθόντεσ καὶ εὶσ Ο 28 ῆ παοακοὴ αὐτῶν Ο
2ῦ ποοσεγγίσαι Εν 2? ηὐοον Ο |

Νο

Ρ.
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ὥραν καθ) ῆν ὁ γέρων ποιήσας εὐχὴν εὐλόγησεν, ρέειν καὶ φέρεσθατ
1 | |ήρξατο το γαλα, θαυμασαντες ἐδόξασαν τὸν θεόν_

(Ο ἐν ὰγίοις πατὴρ ὴμῶν Σάβας τῶι όγδοηκοστῶι τῆς αὐτοῦ
ε Α ν Ἰ κ ι Η Ι ς ___

λ?)~Μ“1ἔ Ζἔἰονἶλν πεθν ἶαἔ λἶδθνναἐ τθθπαἔ 'ΝΕ ἔνδεκάτης ὶνδικτιόνος
: -< ··· 5απὴλθιεν 869 Ανλα προς τον αρχιεπίσκοπον Ἱἰλίαν ἐκ θεοῦ οὶκονο-

μίας ἔγίων μεθὐ ἑαυτοῦ Στέφανον τὸνὴγούμενον της μονῆς τουμευγάλοι)
1 -υ[ἶὐθυμιου και Ευθαλιον τον ὴγούμενον των ἐν Ἱεριχωτ μωιαστηθίωι,

αὐτοῦ τοῦ μακαρίου Ἱἰλία. | οὐστινας μετὰ χαρας δεξάμενοςλὁ μα%α_
ρίτης Ηλνας εκρατησεν παρ” έαυτῶι ἡμέρας τινάς· ἐν αἶς ἠμέθαω
: κ Ψ ··· ··· ~ : ν στ ν Η ~απο μἶν τῆς |των λἶχνικων απολυσεως εως πάλιν ωρας ἐνάτ-ης Ή"
εξης ουκ εφαινετο αυτοις, περι δε την ενατην εξηρχετο καὶ ἐκοινώνετ

κκ 1 Ἡ |

μετ” αὐἔοαν και εγευεττὲκαὶ μετὰ τὸ λυχνικὸν ὰνεχώρει. ούτως τοίνυν
3 ×-# ' 3 1 Η > | ·=# ¦ |αυτου ιαγοντος συνε η αυτον τηιενατηι του Ζουλιου μηνός ·μη

ἐξελθειν κατὰ τὸ εὶθισμένον, αὐτῶν δὲ ἐκδεχομἐνων καὶ μήτε κοῃιω-
| ' · ε ...νούντων μὴτε Τννὸἔε νευὶιμένων ἐξελθὼν περὶ ὥραν εκτην της νυκτὸς

λέγει· γευσασθε υμεις· εγω γαρ οὐ σχολάζω. τοῦ δὲ ἐν ὰγίοις
ν 1 .. =

Σάβα κρατησαντος και τρόπον τινὰ βιασαμένου αὐτὸν εὶπειν τί εχει,
| | -ι

σύνδακρνἐ νενομενϋς λεγει· ταύτηι τηι ὥραι ἐτελεύτησεν Ἄἰναστάσιος
1 6 1 _ | ~

δ βασιλευἐ άαϊ δεν με παντως άπελθειν μετὰ δεκάτην ήμόραν καὶ
^_ / 1 ~ Κ' αν

δικασασθαι μετ αυτου. και διεταξατο περι των εαυτου μοναστη-
1 1ρίων. ὥστε μετά την τελευτὴν Ζἶὐθαλίου Νέσταβον καὶ Ζαχαρίαν

0 ν ν _.τὴν ηγεμονιαν διαδεξασθαι κατὰ καιροὺς ὥστε μὴ τολμὴσαί τινα
» ασ 3 2 2 | 1 5 \ _'διαιρειν απ αλληλων τα αυτα μοναστήρια. ταυτα διαταξάμενος καὶ

| ` 1 ~ὀκτὼ ημερας μετα την όπτασίαν ποιήσας τηι κοινωνίαι μόνηι καὶ τῶι
Φ κ : Νεὐκράτωι αρκουμενθἐ μνκρον ηρρώστησεν. των δὲ περὶ τὸν ἐν ἀγίοις

| ~ =· ×-- ~Σάβαν προσκαρτερουντων αὐτωι ἐπὶ τρεις ὴμέρας τηι εὶκάδι του

ε-6 εο. τευεῃεηεετ = 518; τω. Χτ = ι. εεΡε. ειν_ει. Δες. ιτε

ΟΕννν(Ο)

1 τὴν εεχὴν ο | ηενιγηεει τα εειιιε ο | φερει· τα ε Ξ ον,
Βεττιὀ. ννεἔἔοεοὶιηἰττοιτ Ε 5 τὸν αιλὰν ν τὸν ναιλαν Ε | θείασ Ο
θ τε τὸν Εν 8 τοῦ-¬”.Ϊ;ἶλία ἙΘΒΙΒ ννθτ | οὐσ Ε 8/Θ μακα-
ρίτησ ίοὶιἰϋ ννθ· 10 μὲν ἙΘἩΗ: Οννθτ | πάλιν ί”ε11Η: Οννθτ |
ἐννάτηο· Ο(}-5311111 Ε 1θ/11 τῆι έξῆσ Ἑεὶτὶὑ Οννθτ 11 έννάτην ΟΘ
12 ἑγεύγετο Ο ἐγένετο Ο 18 ἐννάτη Οθτ 14 ὴθισμἐνον Ενθ
15 ἔκτην ὥραν Εν 1? εἶπεν νν Ι ἔχεισ νν 18 σύνδακρυσ δὲ
γενόμενοσ νν ίοἰοιϋ Ε | φησὶν πρὸο αὐτόν Ε 21 τὴν Εα111ε ιῖ
22 κατά καιροὐσ: κατὰ καιροὑσ κρίνασ Οοτοἰἰοτ, ΖννοἰἙεΙΙοε 1ιο.ο11 οἰοοι· 1:15.,
κατακρίνασ ΟΕνννΘ | ὡσ Ε 25 ἠρώοτησεν Ονν

Έ. ι1. Π. 40. 2: Βυἱικνιιτττ 11.
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: λ 1 | 1 = ύ 1 .> 1 1 5 1 ἕ σείουλιου μηνος κοινωνησας | και ευξαμενος και ειπων το αμην εν Ρ. 0.
εὶρήνηι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκοιμήθη καὶ ὐπνωσεν ζήσας τὸν άπαντα χρόνον
ἔτη ὀγδοήκοντα ὀκτώ. ὁ δὲ μακαρίτης Σάβας τὴν ῆμέραν σημειω-
σάμενος καὶ ἐλθὼν είς Ίεροσόλυμα ἕγνω ὅτιπερ τῆι νυκτὶ τῆς δεκά-

ὶ 5 της τοῦ ὐίουλίου μηνὸς καθὐ ῆν ὁ μακάριος δίἰλίας τὴν ὅπτασίαν
εὶδεν, βροντῶν καὶ ἀστραπῶν περὶ τὸ παλάτιον ἐνειλουμἐνων καὶ τὸν
βασιλέα Ἰἱναστάσιον μονώτατον σχεδον καταβοσκομένων ὰδημο-
νοῦντα αὐτὸν καὶ φεύγοντα άπὸ τόπων είς τόπους ἐν ἑνὶ τῶν κοιτωνί-
σκων κατέλαβεν ὴ ὀργὴ καὶ ρίψασα άπέκτεινεν, ὥστε αῖφνίδιον

10 εὑρεθῆναι νεκρόν. ούτως δὲ τοῦ Ψὶναστασίου τελευτήσαντος Ίου-
στῖνος αὐτίκα τὴν βασιλείαν παραλαβὼν νόμοις ἐχρήσατο τοῖς κελεύου-
σιν τοὐς ὑπὸ Υὶναστασίου ἐξορισθέντας πάντας ὰνακληθῆναι καὶ τὴν
ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον τοῖς ῖεροῖς ἐνταγῆναι διπτύχοις. τῶν δὲ Ἰουστί-
νου τοῦ βασιλέως κελεύσεων ἐλθόντων εὶς Ἱεροσόλυμα συνήχθη

15 ἄπειρον πλῆθος μοναχῶν τε καὶ λαικῶν, συνέδραμεν δὲ καὶ ὁ ἐν ή
ὰγίοις Σάβας καὶ ὴ τῶν ἐπισκόπων σύνοδος καὶ ἑορτῆς γενομένης τῆι
ἕκτηι τοῦ Αὐγούστου μηνὸς ἐνεφανίσθησαν αὶ θεῖαι κελεύσεις καὶ
ἐνετάνμησαῳ αὶ τέσσαρες σύνοδοι τοῖς ὶεροῖς διπτύχοις.

20 άγίοις πατέρα ὴμῶν Σάβαν διελθεῖν ἕως Καισαρείας καὶ Σκυθοπό- Ρ· Β:
λεως μετὰ καὶ άλλων τινῶν τῆς ἐρήμου ὴγουμένων πρὸς τὸ ἐμφανίσαι
τοῦ βασιλέως τὰ γράμματα καὶ τὰς τεσσαρας συνόδους τοῖς ὶεροῖς
κατὰ πόλιν ἐντάξαι διπτύχοις. καταλαβόντες δὲ τὴν Ϊίαισαρέων,
συνήντησεν αὐτοῖς ὁ ἐν ἀγίοις Ἰωάννης ὁ Χουζιβίτης τὴν αὐτόθι

26 τὸ τηνικαῦτα ὶεραρχίαν ἐγκεχειρισμένος. καὶ πληρώσαντες ἐκεῖσε
75 τὰ ἐντεταλμένα ῆλθον εἰς Σκυθόπολιν καὶ ἐξῆλθον άπαντες οὶ πολῖται

άμα τῶι άγιωτάτωι μητροπολίτηι Θεοδοσίωι εὶς συνάντὴσιν αὐτοῖς
\ > 1 § _ #·#εις το αποστολειον του άγίου Θωμαζ καὶ εὶσελθόντες μετὰ ψαλμῶν,

/.
ς/· 2 Ρε 4, Θ

ΟΕννν( Θ)

8 ὀκτώ ίοιτἰυ ννθτ 4 καὶ_ὅτιπερ ἱοἰτἰτ Ε 5/5 τὴν όπτασίαν
ίδεν ὴλίασ ν '? μόνον Οννθἕ 8 τόπου εῖσ τόπον Ο Θ κατα-
λαβοῦσα αὐτὸν Ο | καὶ ἰε111ί: Ο [ ἀπεκτεινεν αὐτὸν ννθ - 10 αὐτὸν
νεκρόν Ο 18 καλχηδόνι νν-Ο καλχιδόνι Ο 18/18 τῶν δὲ-διπτύχοις
Γεὶτὶϋ Θ· 15 γεναμένησ ν ? 1? θεῖαι 221112 Ονν 18 σύνοδοι Εν:
ίὶγιαι σύνοδοι Ονν 12 Ξ./1 ΟΕννν | ὶωάννησ ὶεροσολύμων Ϊνθτ
20/21 σκυθοπόλεωσ καὶ καισαρείασ ν 22 τὰ γράμματα τοῦ βασιλἐωσ Ε

ο24/25 αὐτόθι-τὴν Ο τὴν αὐτόθι-τὴν [ε.ι1ετ·αἀἰει·ἰ: νν] ννἰἔ

Η Τότε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων Ἰωάννης πείθει τὸν ἐν |Ξ.4 61
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τι| Γ / ;γεγονεν η συναξις εν τηι αρχαίαι ἕκκλησίαικαὶ εμφανίζεται τὸ
. ~ 2 × 2 ε .. ,θειον γραμμα |και εντάσσονται τοις ιεροις διπτυχοις αὶ τέσσαρες

σύνοδοι. ην δε' τις εν\2.κυθοπολει σχολαστικὸς ὐῖωάῳτης ὁ του
σπελλευτου, ανηρ σοφος καὶ τὴν ψυχὴν πεφωτισμένος, ὅστις ἐλθὼν

Ἱ κ 2 ε 2 ν Ξ ___ 5 Δ ~
πΩΟ€ τον εν αγιοις Σαβαν εν τωι επισκοπείωι περὶ Σιλουανοι) του
Σαμαρειτου τον λογον παρετεινεν τὸ τηνικαῦτα παραδυιιαστεύωιτος
ἶ .¬ "' Α 1 - ...εν βασιλικοις αξιωμασιν και τοις Χριστιανοιρ ἔπτβοωςεύοττοςἔ ὲἔη-
γουμενος τας τουτου πονηριας τε και θεομαχίας. καὶ ὰκούσας ό ἐν

ε· 1 Φ ~ κ
ανίθνἔ ποἕῃὶθ ηιωενν Σαβαἐ καὶ πνεύματος άγίου πλησθεὶς εἶπεν τῶι
τε ἐπισκοπωι και τοῖς παροῦσιν· ὶδοὺ ῆμέραι ἔργονταμ λέαιεγ μύῳος |τι Υ ;

καὶ πληρωθήσεται εὶς Σιλουανὸν ὁ Δαυιτικὸς πεντηκοστδς πρῶτος
τιαλ ιὀ π δ τὸ αὐτὸν ἐν έσιι ~ | ' › | νι ι κ \ μ 7 τηι πο τει πυρικαυστοι γενεσθαι. και
ταῦτα μεν περι Σιλουανοῦ προεφήτευσεν°

ἔστιν δὲ αὐτόθι μοναστήριον τὸ ἐπίκλην Ἰἶνθεμανεὶθ ἐν τοῖς περὶ
ι ετ | σ-Ζ· Άη, 2 2 τ· ν ν 5 ..ι ςτον αγιοι \ωα .Ι ην τοποις, εν ωι αναχωρητης τις υιτῃθχετ Ζωάωιης

ονοματι την μεν ψυχὴν πεφωτισ ενος και διο ατικοῦ α ίσ ατ=| 2 >`> | \~ |μ \ἔ! ~χΩ|ν|Οἔ

αναπλεωὼ απο Ομματων δε τωι σωματι γεγονως εκ τε των παννυχων
αγρυπνιῶν καὶ τῶν πολλῶν δακρύων καὶ τοῦ βαθυτάτου γήρους, ὅν-

1 Ό

τινά φασιν τον εκατοστὸν μὲν ὑπερβεβηκότα ἐνιαυτόν, ὅγδοήκοντα δὲ
) > 1 1 .¬χρόνους εις αυτο το μοναστήριον διατελέσαντα, ἐξ ὡν πεντήκοντα ἔτη

μεμενῆκέναν ἀῖῖαόιτον. πρὸς τοῦτον ζὁ› ἐν ὰγίοις γέρων τὸν θεσπέσιον
ι | _,άνδρα άπερχομενος καὶ διὰ μέσης της πόλεως γενόμενος κατὰ τὴν

| 5” _ -ιλεγομενην αψιδα του ὰγίου Ἰωάννου, γυνή τις αὶμορροοῦσα πολλοὺς
τ › ~ !__

χρόνους ποιησασα εν τηι άσθενείαι αὐτης καὶ είς τοσαύτην δυσωδίαν
ἐλάσασα, ὥστε μηκέτι ὑποφέρειν τινὰ προσεγγίσαι αὐτῆι, ἕκειτο

κι -= › ν ,... ___ἐν τωι δυτικωι εμβολωι τὴς αὐτης πλατείας καὶ άκούσασα περὶ
τοῦ ἔν άνίωέ πατὐὸέ ἡμῶν Σάβα καὶ τοῦτον παριόντα μετὰ ὅχλου

11 Ρε 51, '7

ΟΕννν(Οτ)

1 αρχαία Ο: άρχαία ὰγίαι Εννν άγία καὶ ἀρχαῖα Ο 8/4 ἐκσπελευτοῦ Ο
ὲκσπηλευτοῦ Ο ἐκπηλευτοῦ Ε 4 σοφὁσ Εν θαυμαστὸσ Ο άγαθδσ ννθτ
10 συμπαροῦσιν Ο 15 ΞΒ ΟΕννν | τὸ ἐπίκλην ίε111ί: ῖνίὲ | ἐν-
θεμανεὶθ Εν: ἔνθεν ὰνῆλθεν Ο ίοὶπὶυ ννθτ 1? τε Ἑο111'ο Ο 18 γήρωσ ν
18/18 δν Ε 12 φησιν ΟΕΘ 21/22 ὁ--ἄνδρα: ἐν άγίοισ γέροντα τὸν
θεσπἐσιον [τοῦ θεσπεσίου νν] Οννθ θεσπέαιον ἄνδρα Εν 22 απερχόμενου·
Οῶἔ; άπερχομένου νν ἐξερχομένου τοῦ ἐν οιγίοισ σάβα Εν Ι μἑσησ τῆσ
πόλεωσ Ο: μέσησ [τῆσ μέσὴσ Ε] διερχομένου τῆσ πόλεωσ καὶ Εν μεοησ τῆσ
πόλεωσ διερχόμενοσ καὶ Ο τῆσ μέσησ πόλεωσ διερχομένου καὶνν | γενόμενοσο:
γενομένου Ενννθ 21 ποιήσασα Οννθτ: ἔχουσα Εν 25 αυτη αυτη ν

11*
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θεασαμένη ἔκραξεν λέγουσα° έλέησόν με, δοῦλε τοῦ θεοῦ Σάβα, καὶ
λύτρωσαί με ἐκ τῆς συνεχούσης με συμφοραέ- 6 δὲ Ταἶέ ναανναἶέ
εἴξας καὶ κατοικτειρήσας αὐτὴν Ι άπέρχεται πρὸς αὐτὴν εὶς τὸν ἔμ-
βολον καὶ λέγει· τὶ παρασχεῖν σοι οὐκ ἔχω° ὅ δὲ ἔχω, Τθυτό σον
δίδωμι. τὴν Ζεῖρά μου ταύτην κιχρῶ σοι, ἐπίθες αὐτὴν ἐν ῶι πάσχεις
τόπωι, καὶ πιστεύω τῶι θεῶι ῶι λατρεύω, ὅτι έχεις ὐνιαοθῆναι. ῆ δὲ
τῆς τοῦ ὰγίου χειρὸς ἐπιλαβομένη ἐπέθηκεν αὐτὴν τῶι κεκρυμμένωι
τόπωι καὶ εὐθέως ἔστη ὴ ρύσις τοῦ αίματος αὐτῆς ῖναὶ ἶάὕῖι #1 νννὴ
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. τοῦτο δὲ τὸ θαῦμα, ὡἐ Θἶσϋαι Τίὶωε πάτεεν
μέχρι τῆς σήμερον ἄιδεται παρ” ῆμῖν.

”Ζ1νήρ τις ἐν αὐτῆι τῆι μητροπόλει θυγατέρα έχων δαιμονιῶσαν
καὶ πιστεύσας ῆγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν γέροντα ἐν αὐτῶι τῶι Ἱἶνθε-
μανὴ μοναστηρίωι καὶ διηγήσατο αὐτῶι τὰς ἀνάγκας τὰἐ ἔπενεχϋείσ(19
αὐτῆι ὑπὸ τοῦ μιαρωτάτου δαίμονος. ὁ δὲ θαυματουργὸς πρεσβύτης
συμπαθήσας αὐτῶι ὴιτήσατο ἔλαιον τοῦ πανσέπτου Σταυροῦ καὶ
λαβὼν αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς παρὰ μέρος ἐν τῶι κήπωι καὶ
ἐκδυθῆναι αὐτὴν κελεύσας ῆλειψεν αὐτῆ€ ὅλον τὸ σῶμα ἀπὸ ἄνωὕεὶ'
ἕως κάτω, έμπροσθέν τε 'καὶ ὅπισθεν. καὶ εὐθέως ἐφνναὁεύϋλὶ τὸ
ὰκάθαρτον πνεῦμα άπ” αὐτῆς καὶ ίάθη τὸ κοράσιον ἀπὸ τῆς ὥρας
ἐκείνης. ὁ δὲ ἐμὸς πατὴρ Ἰωάννης καλούμενος -αὐτότντῆς ναὶ ὑπηαέ·
της τοῦ θαύματος γέγονεν καὶ ἀπ” αὐτῆς τῆς ὴμέραἑ Ονὶν ἀῖϋέστὶι
τοῦ ὰγίου γέροντος πάσας τὰς ὴμέρας τῆς αὐτόθι αὐτοῦ διατριβἦἐ-
ἐν αίς ὴμέραις ἐν |πρώτοις ὅ τε οῖκος ὴμῶν Τῆς αὑτοῦ πααθνσίαέ
ὴξιώθη καὶ ὴ ἐμὴ μήτηρ τῆς αὐτοῦ άπήλαυσεν εὐχῆς τε καὶ εὐλογίας.
μὴ θαυμαζέτω δὲ ῆ ὐμετέρα ὁσιότης εἴ τινα ῶν ἀκριβῶς ἐπίστασθε,
ῶν ίσως τὴν γνῶσιν ἐμοὶ παρεδώκατε, έν τούτωι τῶι πρὸς ὑμᾶς
ἐνέθηκα συντάγματι. πρὸς' ἕνα γὰρ σκοπὸν ὁρῶν, τίμιε πάτερ, τῆς
των ὲντυγχανόντων ῶφελείας τουτο πεποίημαι.

αεεεεε, ε_ε.ε1.οε,ιι.. Μια, 22-2ο1.ε1,2
οτ.νννια›

1 ἔκραζεν Ο | χὐ Οννθτ 1 ὅ-ἔχω 1121115 Ονν-Ο | δέ σοι Οννθτ
5 καὶ ἐπίθεσ Ο 5/8 τόπω πάσχεισ Ο 7 ταύτην Εν 5/10 τοῦτο-
ὴμῖιἐ111τ (1 10 τῆσ σήμερον Ονν: καὶ τήμερον Εν | ὑμῖν Εν, 001°1°. ν
11 ΞΓ ννν, Βαιτἀ α1οἔοεο11ι1ἰτὺοι1 Ε Ι ἦν θυγατέρα Ονν | δαιμονιῶσαν
ἔχωννν 12/18 αὐτὴν] αὐτὴν εὶσ τὸ μοναστήριον Ο | έν-μοιιαατηρίου Εν :
ένθα [εῖσ αὐτὸ ένθα νν] ῆν το μοναστήριον Ονν 18/14 τὰσ1-μιαρωτάτου
Εν: τὰ τοϋ Οννθ 15 αὐτῆ Εν 15 ταύτησ τῖᾶ Εν | εὶσ τὸν
κῆπον ννθτ τοῦ κήπου Ο 1? αὐτὴν 1131111: Ο 18 τε Ἑε111υ ν
12 ἐξ Ο 20¬28 ὁ δ -πεποίὴμαι Ἑε1σ1τ Ο 21 τοῦ θαύματοσ Εε111τ. Ο
24 ὰπέλαυσεν ννωῃ 2? συγγράμματι Ε

(Ἡ-
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Ἰἶν δὲ τῶι ἐπανελθεῖν ἀπὸ Σκυθοπόλεως τὸν ὴγιασμένον Σάβαν
ό ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης εῖς συνεστίασιν αὐτὸν προετρέψατο καλέσας
καὶ ἄλλους Τῶν Τῆέ ἕρήμου ῆγουμένων καὶ ”14ντώνιον τὸν ίδιον
ἀδελςοὸν ἐπίσκοπον όντα ἔάσκάλωνος. ὁ μέντοι ὴγιασμένος Σάβας
και τουτο εκεκτητο προς Ιτοις άλλοις χαρίσμασιν· καὶ γὰρ τοσοῦτον
ενκρατνς \υπαρΞ¿ο:ν και3 τας~ν7μΘρας~των νηστειῶν ὅλας άσιτος δια-
μενων ῖέξχν ιἐωὶὁ 24099 ατανων κοπιων εν καύματι πολλάκις καὶ τῶι
παντα της εαυτου =πολιτειας χρόνωι τας έβδομάδας νηστεύειν ηεὁτ.
ὁαγμενος, ειπατε εφιλοξενει τινα η καὶ είς ἀγάπην εὑρέθη, δεύτερον
τῆς ημερας εσθιων και υπερ κορον λαμβάνων οὐκ ὴδικεῖτο τὸν στό -
μαχον. τοῦτον οῦν πλησίον ἑαυτοῦ λαβὼν ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐδίδου
έμπροσθεν αὐτοῦὐίρτουη κάὲ ἄλλα τινὰ τῶν εὑρεθέντων, ”Αντωνίο·ο
ὁμοιως τοῦ επισκοπου σκα .ωνος ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ὅντος καὶ π οτ
ττομένου: ὀὁὁδὲ θεῖής πρεσβύτης ἀπροσποιήτως τε καὶ ὰπλουσἰάτἶυς
πάντα τα ι ομενα έμπροσθεν αὐτοῦ ἐλάμβανεν. καὶ τῶν δύο ἀδελ-

×-× 1 8 | 8 1 ί 3 Ι 5 λ 1 3φων και αρχιερεων εις το μεσον αυτον εχοντων και ασχολουμένων
εἰς τὸ προτρέψασθαι αὐτὸν ἔλεγεν αὐτοῖς, ίνα καὶ τῆς αὐτολέκτου
λέξεως αὐτοῦ μνημονεύσω° ἀφετε πατέρες· ἐγὼ ὅσον χρήιζω, μετα-
λαμβάνω- ὁ ὁὲ ννένας ἄββας Θεοδόσιος τότε παρὼν χαριέντως εἶπεν·
ό κύρις Σάβας πειναι” τοσοῦτον, ὅτι ἀμφότεροι ὑμεῖς οὶ μετὰ θεον
τὴ/ν Παλαιστίνην διατρέτροντες ἐν τῆι παρούσηι μάλἕστα λιμῶι ἐνα-
γωνιοι| εγενεσθε υπουργησαι αυτῶι φαγεῖν. και ο ἀρχιεπίσκοπος
ἀπεκρινατο |λεγων° συγχωρησατε, πατέρες, ὅτι ῆμεῖς μὲν πάντες ούτε
νηστειαν ςρερομεν ουτε κορον, οῦτος δὲ ό τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος τοῦ
ἀποστολικοῦ μετασχῶν χαρίσματος οῖδεν καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδεν καὶ
Ω-τερισσευειν, εν παντι καὶ ἐν πασιν μεμύηται καὶ χορτάζεσθαι καὶ

25 Ρ1111 4, 12. 18

οτινναω
1 ΞΔ1 νΕνν Ξ Ο 8 τῶν 1121111: Ο Ι ὴγουμένουσ Ο 1 ὴγουμένων

τῆσ ἐρήμου ννθτ 4 ὅντα ἐπίσκοπον Ο 5 τοσοῦτοσ Ε 5/'ῖ διατε-
λῶν ννθ 'Ϊ ἀτονῶν ὴ Οἶνθτ 5 ἑαυτοῦ πολιτείασ Εν: ἑαυτοῦ
ήλικίασ Ονν ὴλικίασ αὐτοῦ Ο | τὰσ ἑβδομάδασ Εν: ἑβδομάδασ Ο έβ-
οομάδα ννθ | νηστεύειν Εν: νηστεύων ῆν δὲ Ο νηστεύων ῆν ννθτ, 11αο11
ἦν Εηἔυ 11111211 καὶ τοῦτο ννοονν 5 καὶ ἱε1111: ννθτ | ηὺρέθη Ο
10 καὶ-λαμβάνων 1”ο111τ Οννθ | ὴδίκει ΟΟ, οοττ. Ο 14 άπλά-
στωσννθτ 1? προτρέπεσθαι Ο 18 ἄφετε ἄφετε ν 15/15 λαμβάνω ν
20 τοσοῦτον πεινα Εν 21 τῶ παρόντι ννοοπ 28 ἀπεκρίθὴ Ο Ι
απαντεσ Εν 24 αὐτὸσ ννθτ : 25 μετέχων Εν | ταπεινοῦσθαι
οῖδεν καὶ Ο: ταπεινοῦσθαι καὶ ινθτ 1131115 Εν 25 περισσεύεσθαι ννθτ

ΔΔ 54

Ρ. εει



5

10

15

20

5

166 Εοὶσου άσε Βεὼειε

πειναν καὶ .πεοισσεύειν καὶ ὑστεοεῖσΰαι καὶ πάντα ἰσχύειν ἐν τῶι
ἐνὀὺναμουντι αὑτὸν Χοιστῶι.

Ἱἶιι ηὲ ὁ πατὴρ ἡμῶν Σάβας ιιέτοιος μὲν τῶι φοονὴματι, ποαὺς
δὲ τοῖς τοόποις καὶ άπλούστατος τῶι ὴὕει καὶ πλήοὴς πάσὴς πνευμα-
τικὴς φοονὴσεώς το καὶ ὅιακοίσεως· οῖναξπὴν δὲ ἀνὺπόκοιτον ἕσωιζεν
καὶ ννὴσιωτάτὴν ποὸς τὸν |ιινὴμονεὺι?ιἐντα ιιακαοίτὴν οῖββαν Θεο-
ὅόσιον, τὴν αὺτὴν δὲ ννὴσιότὴτα κἀκεῖνος ποὸς τὸν πατέρα ὴμῶν
ἔσωιζεν Σάβαν. ἦσαν ὀὲ αλὴὕῶς οἱ ἀμφότεηοι ὺἱοὶ φωτὸς καὶ οὶοὶ
ὴιιέοας, ἄνὕοῶποι τοὔ ιλεοῦ καὶ πιστοὶ | ὕιεοάποντες, φωστὴοες ἐν
κόσίιιωι φαῃιόμει›Οι¦ λόαον ζωῆς ἐπἐχοντες, στῦλοι ὅντες καὶ ἑὁοαίωμ-α
τῆς ᾶλὴὕείας, ἄνὅοος ἐπιιλομιῶν τῶν κοειττὀνων ἀμφότεοοι. οὕτοι
ἄπαν τὸ ιιοναχικὀν ὡδὴνοὺν πηὸς τὴν τῶν οὺοανῶν βασιλείαν· ὁ μὲν
νὰο ἐν άνίοις Θεοδόσιος ἀοχὴνὸς ἦν καὶ ἀοχιμανὁοίτὴς παντὸς του
ὑπὸ τὴν άνίαν πόλιν κοινοβιακου κανόνος, ὡς ἀνωτέοω εἴοὴται, ό δὲ
ὴνιασμένος Σάβας ἄοχων ὺπῆοχεν καὶ νομοι9·έτὴς παντὸς του ἀναχω-
οὴτικου βίου καὶ πάντων τῶν ἐν ταϊς κἐλλαις ζὴν ποοὴιοὴ|ιιένων.
τούτους νὰο αὐτοὺς ἀοχιμανὁοίτας ποοεχειοίσατο κατὰ αἴτὴσιν
παντὸς του Ιωοναχικου σχήματος ὁ ἐν άνίοις Σαλούστιος ὡς ἐοὴιιίτας
καὶ ἀκτὴμονας καὶ τὰ ιἕὶεϊα ᾶκοιβῶς ὴσκὴμένοὺς καὶ τὴν μοναχικὴν
ἀκοίβειαν κατοοϋώσαντας καὶ πολλοὺς προς ΰιεοννωσίαν ἄνοντας.
καὶ ἦν αὐτοὺς ίὶεάσασΰιαι παοαβάλλοντας ἀλλὴλοις καὶ τῆι τοῦ πνεύ-
ματος στοονὴι παοοὴσίαι ποοσὁιαλενομένοὺς. ἐν οἶς ὅιαλόνοις τὸν
ὴνιασμένον Σάβαν πὺκνότεοον προς τὸν ἔν άνίοις ἀποφὕέαωεσιθαι
Θεοὕόσιον λόγον τοιοῦτον· κύηι ᾶββα, σὺ μὲν αταιὀίων ὺπάοχεις
ὴνούμενος, ἐνὼ δὲ ὴνοὺιιένων εὶμὶ ὴ·νού|ιιενος· ἔκαστος νὰο τῶν ὺσἴ
ἐμὲ αῦτεξούσιος ὥν του ἰὁίου κελλίοὺ ὴνούμενός ἐστιν. τὸν δὲ ποὸς

8. Θ 1 '1Ἱ1οεε 5, 5 _ Θ. 10 1?Ι1ἰΙ 2, 15. 1ϋ _ 10 1 Τἰῃπ 3, 15 -
11 1)ε.ι1 9, 23

ΟΕννν((?-)

ι Επεοιττεύειν ννίἕι | ἰσχύει ν 8 Ξι ΟΕννν | ποαοσ ἶνθ
4 καὶ2 1131111: Ο ὅ/θ καὶ ννησιῶτἀτην ἔσωζεν Ενννθἕ ίἰ ἀβαν ῖιν
8 οἱ 1-011111 Οννίἴι 11 ἐκκλὴσίασ ΕΟΓ 18 ἐν ἀνίοισ ΟΕν: ἄνιοσ ῖνθε |
καὶ ἀοχιμανὅηίτὴσ ἦν Οννθτ 14 ὺπὸ_πόλιν :"ο111ὑ Ε 111 ποοαιοουμένων
Ϊἔνθ 1? αῦτοὺσ] τοὺσ Ε 18 παντὸσ 1-οΙ11ἰ; Ο | ἐν ἀνίοισ ΓΘΒΙΒ ννθ Ι
σαλουστίνοσ Ο 20 ἀνανόντασ Ο 21 τούτοὺσ Εν | ἀλλήλοὺσ ννθ-
22 στοηνῆι 1131111: ννθι | ὅιαλόνοισ Ο: ὀιαλενομένοὺ νν λένεται Ενίἑ
22/28 τοῦ ὴνιασμένοο σάβα νν 28/.'14 ὕεοὅόσιον ἀποφϋἐννεσὕαι Ε
τλεοδόσιον Θ 241 κὺηιαβα νν ῃιουμἐνων Οννθι: ὴνούμενοσ Εν |
ὴνούμονοσ Οἶινθ: ὴνουμένων Εν

ΙΟ Οκ 65
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ταυτα οῖποκοινόμενον· οὺ τοαχύτεοος ὁ λόνος ούτος ἐμοὶ-φανήσεται,
ἀλλὰ καὶ λίαν ὴὁύτατος° πάντα νὰο οἴσει φιλία καὶ πάσχουσα καὶ
ακούουσα. καὶ ταυτα μὲν πεοὶ τούτων·

ὴὁὴ δὲ τοῦ τετάοτου χοόνου τῆς ᾶβοοχίας πλὴοουμένου οὶ ἐν τῶι
5 Σπὴλαίῶι μαΰὴταὶ του ὴχιασμένου πατοὸς ἔοχονται εὶς τὴν /ὶἄενίστὴν

λαύοαν ποὀς αὺτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον ὴμας, πάτεοῖ μεὶναι νὰο ἐν
τῶι σῶι μοναστὴοίωι οὺ δυνάμεθα ὺδωη τὸ σύνολον μὴ ἔχοντες, καὶ
του ὶὶἔαίου μηνος πλὴοωὕέντος ᾶποκέκλεισται ό τοῦ ὅμβοου καιοός.
ό ὀὲ ἄχιος τὰ μὲν ἐπιπλὴξας, τὰ δὲ νουΰετήσας μετ” εὺχαοιστίας

1η ηπομένειν τὰ ἐπεοχόμενα εἶπεν· πιστεύω τῶι θεῶι ὅτι μετὰ τοεὶς
ἠμέθας χομουνται πάντα τὰ δοχεία ύμῶν° ὰπελὕόντες οὔν τοὺς
ὼνωχοὺς φιλοκαλήσατε καὶ ἑτοιμάσΰὴτε καὶ ὅψεσΰνε τὴν ὅωοεὰν
του θεοῦ καὶ τὴν ταχεϊαν αὺτου ἐπίσκεψιν. καὶ τὴι τρίτὴι ὴμέοαι
ὥφΰὴ νέφος ἐπάνω τοῦ αὺτου κοινοβίου μόνου καὶ ἐχένετο ὅμβηος

16 πολὺς καὶ ἐπλὴοώὕὴ πάντα αὐτοῦ τὰ δοχεία κατὰ τὴν ποοφὴτείαν του
άνίου° ἐν τοῖς δὲ έκατέοωὕεν του Σπὴλαίου μοναστὴηίονἐ τῶι τε
ἐξ ἀνατολῶν του .ἶἔαστελλίου καὶ τῶι ἐκ ὁυσμῶν του Σχολαοίου ὡς

ὁ πέντε σχεδον σταδίων καὶ τὴι Πἴενίστὴι λαύοαι ούσὴι ποὸς λίβα
σταχὼν ύδατος οὺ κατέβὴ. ῶντινων μοναστὴοίων οὶ ᾶοχὴνοὶ λυπὴ-

20 .ΰέμτες ἦλΰιον ποὸς τὸν χέοοντα λέχοντες° τί τὸ ἀιιόΔιιὴ|ιια'°ἦ,±6ῶ¶Η. „ „ ι ι 1
-τίμιε πάτεο, ότι ούτιος ἀπῶσιο ὴμας τουμιιὴ ευξασΰαι υπεο των
λοιπῶν σου μοναστὴοιων; και λενει αὺτοῖς ο ανιος ° τοις χοὴιζουσιν
ό ὕεὸς τὴν εῦλονίαν ἐξέπεμψεν, καὶ ὺμ-εῖς δὲ μὴ ἀὕυμήσὴτε. οὐ μὴ
7ὰΩ λείψει ὑμῖν ὕὀωη ἕως δώσει κύοιος τὸν ὺετὸν ἐπὶ τὴν χην.

26 Τῶι πέμπτωι ἔτει της λιμοϋ ἀοχομένωι 'τοσαύτὴ ὴν στένωσις
ὐὁάτων, ὥστε τοὺς πτωχοὺς τῆς άνίας πόλεως ύδωρ ἐπαιτεϊν καὶ

οιὲι

4. 8 ὔιιτιἰ 520 _ 25 Πηαο Δυἔυεϋ 520

Οτ.νν7ς0ι)

1 ἀποκοινάμενον Εν | ἐμοὶ οὕτοσ ὁ λόχοσ Εν 2 %αὶ1 Ϊ-011117 Ο
8 οκιιονσα νοσ" νεται ταινια ουν ι Ξ οτιννσ Ι τῆσ αβεονέασ
χοόνου Εν 11 χεμίζονται νν | πάντα ίε111ὺ ννθὶ ·12/13 ὕωοεὰν
-ἑδϋ ΰιἶι Εν: δόξαν τοῦ ΰῦ καὶ ὀωοεὰν [τὴν δωοεὰν νν τὴν δωῷΰὰι' αὐῖου Οι]
Οννω 13 ἐπισκοπήν Εν 141 αὐτοῦ Ἑο111ἱε Ον | μόνον Οννθ
16 αὐτῶν ΟΟ 1θ τῶ Εννν: τοῦ Οθι 1? καὶ τοϋ ννθτ | τῶ Εν:
-του Οννθ 18 λίβαν Ο 21 αη τίμιε Οἶνἶἴ 23 ἔπεμψεν ινθ
ἀῃϋμἠσῃτε ν: άὕυμεϊτε Ε οαὕυμὴσὴἔηοννα 24 ἕωσ οὕ Εν
ὁώση Ονν Ι τὸν ἙΘΙΠ1: Εν 25 ΞΖ ΟΕν1ν | τἦσ] τοϋ νν ΠΠἙ
Βειειιτ | ἐοχομένωΕ(} ἀοχομἐνου νν | στένωσισ νένονεν Ο 2θ ὕδατοσ Ο
25/28 χἑχονεν στἐνωσισ ὐὅάτων ννθτ
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τὴι ὁίφει ὀιαφὕείρεσιλαιὶ ὑπὸ χὰρ τῆς πολυχρονίου ξηρότητός τε
καὶ ἀνομβρίας τὸ ὕδωρ ἕξέλιπεν τοῦ τε Σιλωὰμ καὶ ./1ουκιλιάναις,
οὺ μὴν ἀλλὰ καὶ αὶ πηχαὶ Κολωνίας τε καὶ ίνεφβους ὥλινώΰησαν.

τοίνυν ἀρχιεπίσκοπος τὴν του λαου ἐπανάστασιν ὺφορώμενος
5 περιηρχετο τοὺς ὺνροτέρους τόπους σκάπτων βοιλύνονε πθλνχεωίαν

χρώμενος ύδωρ νομίζων εὺρίσκειν καὶ οὺχ εὕρισκεν. καὶ κατελϋων
είς τὸν του Σιλωὰμ χείμαρρον πλησίον του σπηλαίου του ἀνιου
Ζἔοσμα παρὰ τὴν ὁὀὀν της Μενίστης λαύρας ὁιά τινος μηχανικου
καὶ πλὴΰους έρνατῶν ἔσκαψεν ἐπὶ τεσσαράκοντα ὀρχυιάς. καὶ μὴ

10 εὺρίσκων ὕδωρ ἐλυπεϊτο σφόδρα τῶν ἐχκαινίων ἐχχὺς ὅντων. καὶ
Δ συμβούλωι τῶι Σούμμωι χρησάμενος, ἀνδρὶ πολυπείρω καὶ διαφόρους

πολιτικὰς ὰρχὰς ὁιανύσαντι, ὴπόρει λέχων· τί ποιήσω, του Σεπτεμβρίου
ὴὁη εὶσεληλυὕιότος καὶ της πόλεως ὕὁωρ μὴ ἐχούσης; ὺπολαβὡν δὲ ὁ
Σουμμος λἐνει· ὴκουσταί μοι περὶ του ὰββα Σάβα ὅτι πρὸ ὀλίχων

15 τούτων χὴμερῶν ἑνὸς τῶν αὐτοῦ μοναστηρίων λείιραντοὲ ὕὁατθέ Ι
βροχὴ κατηνέχΰη σφοὅροτάτη κύκλωι του λειπομένου μοναστηρίου
μόνου καὶ πάντα αὐτοῦ ἐπλἠρωσεν τὰ ὀοχεϊα αὶτηβνέντος αὺτου
παρὰ τῶν οὶκούντων καὶ προσευξαμένου. ταυτα ακούσας ὁ ἀρχιεπίσκο-
πος μεταστἐλλεται ὡς ἐπ) ἄλλωι τινὶ τὸν μακάριον Σάβαν ἐν τῶι

20 ἐπισκοπείωι καὶ λαβὼν αύτὸν κατ” ἰδίαν παρεκάλει ὅεηὕὴναι του
βιεου πρὸς τὸ ὁιαλλαχὴναι τῶι λαῶι αῦτου καὶ ἐλεησαι διαφΰειρο-
μἐνην τὴν ἀνὕρωπότητα τῆι τε λιμῶι καὶ τὴι δίινει, εὶπὼν καὶ τουτο°
εὶ ἐνὼ ὴμαρτον, τί πρὸς τὸν κφβειρόμενον λαόν; καὶ λένει ὁ ἐν άνίοις
Σάβας° ἐνὼ τίς εὶμι ίνα ἶσχύσω ᾶποστρέφαι ὀρχὴν ὕεοὕ ἄμαητωλὸς

25 ῶν καὶ ἀσβενὴς; μάλιστα τῆς νραφης λεχούσης° ἐὰν κλείσηι
τὸν οὺρανόν, τίς ἀνοίξει; καὶ πολλῶν λόνων παρακλητικῶν ὺπὀ

©¬

1θ 1)ἰο 1§τιΙ:ε.οτιἰο11 εἰετ Αυαεϋαεἰεὶεἰτοβο ννιιταοιτ απι 13. ΒΘΡΒ. ἔοίοἰοτἰ:
_ 25 Ηἰ 12, 14

ΟΕννν( Ο)

1 δίφη ννΩοΠ | πολνχρονίού] ὺποχρίου Ο 2 ἔἔέλειπεν 001 | λου-
κιλιάναισ ν: λουκιλιανῶν Ο λουκιάναισ Ε λουκιανεσ ννθτ 3 οὐ Εν:
ἔτι νε Οννθ | κολονίασ Ον κωλονείασ Ο 4 τότε τοίνυν ὁ ινθ
ὅ πολυχερία Ο (1 ηὕρισκεν Ονν, οοττ. νν εὕρισκον Ε 7 σπηλαίου:
σπηλαίου καὶ τοῦ στύλοο Ονν σπηλαίου καὶ Οι στύλου Εν 10 ἐννιζόν-
των ννθ 11 σούμω Οννθΐ | πολυπείρω καὶ Ο: ἱο111τ Ενννθ
12 τὸ τί Εν 14 σοϋμοο· Ο(}ννω„ Ι αβα νν ἀχίου Ο 16 ὕὕατα Εν
17 μόνον ννθ καὶ μόνον Ο 20 κιαν” ἰδίαν Εν 22 ΉΪΦ1 ἶθὶιὶΐυ Ο
τω ννθι | τε ἰο1ι1τ; Οννθ | τηι2 ΓοΙ±Ιτ Ο | ῦίινη Οιν χ 26 τῆσ
χραφησ μάλιστα Εν | κλείσησ ννθ (› ἀνοίξει αὐτόν -ννθι [
παρακλητικῶν Εν: 1131111: Οννθι 1

ΝΒ
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τοῦ αρχιεπισκόπου λεχβέντων τέλος εἶξας ὁ βεοφόρος Σάβας εἶπεν·
ὶδοὺ είς τὸ κελλίον κατἐρχομαι καὶ διὰ τὴν ὐπακοὴν της σὴς μακα-
ριότητος δέομαι τοῦ προσώπου τοῦ δεοῦ καὶ οἶδα ὅτι φιλάνϋρωπός
ἐστιν καὶ ἐλεὴμων καὶ οὶ οὶκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ
ἔρχα αὐτοῦ. πλὴν τοῦτό σοι ἔστω τὸ σημεϊον· ἐὰν αἱ τρεῖς ὴμέραι
παρέλδωσιν καὶ μὴ βρέξηι, χίνωσκε ὅτι οὐκ ἐπακὴκοέν μου ό ὕεός.
ειὕξασβε οὐν καὶ ὺμεϊς, ίνα σχῆι παρρησίαν ὴ δέησίς μου. καὶ ταῦτα
εὶπὼν τὴι τρίτηι τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὸς ὲξηλὐεν απ> αὐτοῦ. τὴι
ὁὲ ἐπαύριον καύματος σφοδροτάτου όντος τὸ πλὴὐος τῶν ἐρνατῶν \
ἐν τῶι προλεχβτέιιτι ορύνματι εὶρχάζοντο καὶ περὶ ὀψίαν ὰφἐντες
άπαντα τὰ ἐρναλεῖα αὐτῶν πολλὰ ὅντα καὶ τοὺς κοφίνους ᾶπὴλϋον
προσδοκῶντες ἕωβεν εὶς τὸ ἔργον όιπαντὴσαι. καὶ περὶ ὥραν πρώτην
τῇ; νυκτὺς άνεμος νότος ἔπνευσεν καὶ ἐχένοντο ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ
μαὶ βροχὴ κατηνέχδη ρανδαία, ὥστε πρὸ τοῦ διαφαύματος νομω-
ϋὴναι τοὺς όιχωχοὺς καὶ τοὺς χειμάρρους πάντοὕεν φἑρεσδαι. καὶ
τῶν ὺδάτων ἐν τῶι τόπωι πληβυνὐ·έντων τοῦ σκάμματος τὰ διὰ
τοσούτου χρόνου καὶ κόπου καὶ ἀναλώματος ἀνελὕόντα χώματα ἐν
χωατ καιροῦ ροπῆι κατεσὐρδησαν εἰς τὸν ἴδιον τόπον καὶ ἐκάλυφαν
τάς τε σκαλώσεις καὶ τὰ ἐρχαλεῖα καὶ τοὺς κοφίνους καὶ ἕμειναν
κά-τω ἕως τῆς ὴμἐρας ταύτης. καὶ ὐπὸ τοῦ πλὴβιους τῶν ὐδάτων καὶ
της τοῦ βεοῦ ροπης ὶσώβη ὁ τοῦ σκάμματος τόπος καὶ ὡμαλίσὐη
τοσοῦτον, ὥστε μὴ ννωσὅὴναι, ἐχομώβησαν δὲ τὰ δοχεῖα τὴς ἀχίας
πόλεως καὶ ἐνένετο ὴ ἑορτὴ τῶν ἐνκαινίων μετ” εὐφροσύνης καὶ
ϋυμηδίας. 1

ο

4 ΡΒ 144, 9

οτινινιθ)

1 ρηΰέντων Εν 3 τῶ προσώπω Οννθ 4 ἔλοἠμαζν καὶ οἱκ-[έθ-
μων ννθ 6 ἔστω] ἐχὼ ν | σημεϊον δίδω ν Θ Θνῖίζσ σθλοὕἔοῖ
τάτου Εν 10 εὶρνάζοντο [εὶρνάζετο ν] όρύνμαΐν ωθυνματί 619·
νόζετο Ο | ὀφίασ Οννθ 11 ἄπαντεσ Εν Ι αυτων ἰοΙ1Ιϋ~Εν |
πάμπολλα Ε πάντα πολλὰ ν 14/1ῦ Ψομωυλἶλαι Ε: 7|0#ωσΰλ7λ'ω· ν
ανεμισὕηναι Ονν νεμήσαι Οι 18 τοῦ όρύχματοα Ο ἴθὶιὶΐϋ Θ 17 'ωυ
τοσούτου ν | πόνου Ο Ι οὶναλωμάτων Ο 18 χαὶ ἐλίζἱδϋψαλ' Ϊ-ΘΜ1? δνθ
19 τόσ] αϊ νν | οί κόφινοι νν 21 Ζσώϋὴ] ἐνἐνετο νν αυτ” Βειειντ | ὁ
τόποσ τοϋ σκάμματοσ ννθι- 22 ννωσδὴναι Εν: χνωσὕῆναι τὸν τόπον
Οναρ; Ι ἐυομώϋησωι νν ἐνωμώβησαν ν ἐνομώσὕὴσαν Ε ὲχεμίσδησον
Οαννωπ 23/24 μετὰ υυμηδίασ καὶ εὐφροσύνησ Ε

Ρ. 33ῦ
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ΟνΤῶι χδοηκοστῶι ἕκτωι τῆς τοῦ πατρός ὴμῶν Σάβα ὴλικίας ΞΗ
Οκς όνωι ἀ Ά ιεπίσκοπος λίωάννσς τὸν ἕ δο ιον ἐνιαυτὸν καὶ ἕ δο ον.Θ ι

μῆνα ἐν τὴι πατριαρχίαι πληρώσας καὶ τὸν μακαριώτατον Ζἶέτρον 1ι
Ἰἶλευὐιεροπολίτην όντα τῶι χένει διάδοχον τὴς ὶεραρχίας καταλιπὼν

5 ἐτελεὐτησεν μηνὶ Ἄἰπριλλίωι εὶκάδι τὴς δευτέρας ὶνδικτιόνος. τριῶν
πρ ι ν σε ι κε - τδε χρονων διανενομενων ο Ρωμαιων βασιλευς [ουστινος πρεσβυτης

πάσης τὴς συνκλήτου βουλὴς Ίἶπιφανίου τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως ὐπιδέντος τὰς χεῖρας προβάλλεται εὶς τὸ βασιλεῦ-

10 σαι ὐίουατινιανὸν τὸν ὐεοφύλακτον ὴμῶν βασιλέα ἀδελφιδοῦν
όντα ἑαυτοῦ, πατρίκιον τυχχάνοντα καὶ ὐπατον καὶ στρατηνὸν καὶ
τῶν της πολιτείας πραχμάτων κραταιῶς ἀντεχόμενον. προάχεται
τοίνυν αὐτόν, ώς είρηται, βασιλέα μηνὶ Ἄἱπριλλίωι τὴς πέμπτης
ὶνδικτιόνος ἔν τὴι ὰχίαι πέμπτηι. τεσσάρων δὲ μηνῶν διελδόντων

15 κατὰ τὴν δευτέραν τοῦ Αὐνοὐστου μηνὸς ὁ τὴς εὐσεβοῦς μνήμης
νουστῖνος χρόνους ἐννέα ἐν τὴι βασιλείαι διατελέσας τέλει τοῦ βίου
ἐχρὴσατο. ἀλλὐ ἐπὶ τὸν τοῦ πρεσβὐτου βίον ἐπανιτέον. δ τρισμα-
κάριος τοίνυν ίἶέτρος τοῦ πατριαρχικοῦ τὴς λίεροσολυμιτῶν ὕρόνου
κρατὴσας τὴν αὐτὴν τοῖς προλαβοῦσιν πατριάρχαις τῶι μακαρίτὴι

20 Σάβαι ἀπένειμεν τιμὴν καὶ πρὸς αὐτὸν πυκνότερον είς τὴν ἕρημον
κατιἐναι διὰ σπουδὴς εἶχεν. ὅστις πατριάρχης ἀδελφὴν ἕκέκτὴτο
κατὰ σάρκα Ἱἰσυχίαν προσανορευομένην καὶ ταῖς κατὰ δεὸν διαπρέ-
πουσαν ἀρεταῖς° ὴστινος ἀρρωστίαι δεινοτάτηι περιπεσοὐσης καὶ
ὐπὸ τῶν ὶατρῶν ἀποννωσδιείσης ὁ ταύτης ἀδελφὸς συναλχήσας

25 τὸν μακάριον Σάβαν μεταστειλάμενος παρεκάλει σκυλὴναι ἕως τοῦ

1. 5 8θ. Εεισετιεηαιττ = 524; ἰτιά. 11 = 1. Βερν. 523_31. Ααα. 524 _
14 ἰαἀ. ν = 1. Βερν. 52θ_31. Αυτα. 527, Οιτἰ1η‹1οι1τιει·εΒε.ἔ ίὶεὶ 527 αιιἴ
δεη 1. ΑΡΝΙ _ 15 τιαερ δεν 1τετι·εε11εηε1εῃ Τταοἰὶτἰοιπ εστι 1. Ααἔαει,
ναν Με.1ο.1. Ρ. 424, 1'7. Οἰιιτοα. Ρο.εε11. Ρ. 817, Θ [ὰ11ι·ε11 ἀειτ ννοε1πετι-
τας, Ἑετἰει 1, Βεεϋἐ.τἰρτ]. Πιιειρςτ. 4, 9

ΟΕννν(θ‹)

1 ΞΗ ΟΕννν 5 ἀπρηλίω ν Ι εὶκάδι ἱε111Ώ 1ν(} 'Ϊ συνέσει ν
3 τῆσ Ἑε111ϋ Εν | καὶ βουλῆσ Ο 1-εὶπὶτ. Ο | τοῦ ίεἰιἰυ Ε 3/10 βασι-
λεύειν Ενίἐ 13 ὡσ είρηται ίεὶιἰἰ: Ο | εὶσ βασιλέα Ο ίε111ὺ Ο |
Ἄπθνλλίωω ἀπθῖλίω πέμπτη Εν 14 ἑν¬-πέμπτηι Ἐε111ἰῳΕ 1? τὸν_
βίον Οννθτ: τὴν περὶ [ἰεἰτἰἰε ν] τοῦ πρεσβὐτου διὴνησιν Εν 18 τῆσ-
δρόνου Εν: δρόνου ὶεροσολύμων Ο τὴσ ὶεροσολὐμων ἐκκλησίασ δρόνου ννθ
20 ἀπἐνεμεν νιν 23 ἦσ Ε 23/24 καὶ_ἀποννωσδείσησ ΐεϋιϋ. ννίἔ

ών καὶ ἀρρωστίαι σωματικὴι κατεχόμενες ιρὴφωι βεοῦ καὶ συναινέσει Ρ.
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οίκου αὐτῆς καὶ εὐχὴν ὐπὲρ αὐτῆς ποιῆσαι. ὁ δὲ ἄχιος παρακούειν
μὴ χινώσκων ἀπῆλδεν πρὸς αὐτὴν καὶ ἐν ἀποχνώσει οῦσης αὐτῆς
ποιῆσας εὐχὴν ὐπὲρ αὐτῆς καὶ | σφραχίσας αὐτὴν τρίτον τῶι σημείωι
τοῦ σταυροῦ ἀπεκατέστησεν ὺφιῆ. τοῦ δὲ διαύματος κατὰ πᾶσαν
τὴν ἀχίαν πόλιν διαφημισδἐντος ἐδόξαζον άπαντες τὸν δεόν.

Τῆς ἀνωτερω μνημονευδείσης πατρικίας όίουλιάνας πολλὰς ἀναὐιο-
ερχίας ἐν Ϊἔωνσταντινουπόλει ποιησάσης καὶ τέλει τοῦ βίου χρησα-
/ιένηεχἕηἑ Ϊα-1ἑ'τ3ἐ€ ειἶνθνχρέ ῆλδον εἰς Ἱεροσόλιυιηεἑΰκαὶ ἐν χνώσεαόντες
του α α α α α ωνσταντινουποιεως, Φ . ον προς αυτον εις
τὴν ὐάεχίστην λαύραν χρήματα ὶκανὰ ἐπιφερόμενοι καὶ παρεκά-
λουν τῆι ὐπ“ αὐτὸν συνοδίαι ἐναρίὐμιοι χενέσδαι. ὁ δὲ πρεσβύτης
ἐκεκρίκει ἀχένειον εὐνοϋχον ἐν λαύραι μὴ ὁέξασίὶαι· πάνυ χὰρ
ἀπηρἐσκετο όψιν νυναικείαν βλέπειν ἐν πασιν τοῖς ὐπό αὐτὸν μοναστη-
ρίοτςς ἐξαιρέτως δὲ εἰς οἴανδηποτε λαύραν. πλὴν ἐπειδὴ ννωστοὶ
ῆσαν, πασιν τρόποις πληροφορὴσας καὶ οῖκοδομὴσας αὐτοὺς τῶι
μακαρίτὴι παρέδετο Θεοδοσίωι. οἴτινες ἐπὶ χρόνον όλίνον μοναχικῶς
παιδευδέντες παρεκάλεσαν τὸν ἀρχιεπίσκοπον δοῦναι αὐτοῖς τόπον
πρὸς τδ ὶδιάσαι. δ μὲν οὐν ἀρχιεπίσκοπος μεταπεμφάμενος τινὰ
Ύἰλέἔανδυθν ὴνούμενον τῶν περὶ τὴν Ἱεριχὼ μοναστηρίων τοῦ ἀρχιε-
πισκόπου Ἰἰλία ίνέσταβον καὶ Ζαχαρίαν διαδεξάμενον παρεκάλει
αὐτὸν πρὸς ὀλίναεῖ ἦμέρας δέξασδαι αὐτοὺς ἐν παροικίαι. ὁ δὲ Ἱ4λἐξαν-
ηρος Ι φιλαρχυρίαι δουλωδεὶς ἢ κενοδοξίαι κρατηβεὶς τὰς τοῦ
αρχιεπισκόπου Ἱτἶλία ἐντολὰς παραλονισάμενος καὶ τὸ ίδιον καταπα-
τὴσας συνειδδς διεῖλεν τὰ μοναστήρια καὶ ἀπὸ τότε τὸ διαιρεδἐν
μοναστὴριον τῶν εὐνούχων τὴν ἐπωνυμίαν ἐδέξατο.

4 ι ~ 2 „ _ × -κ κ = ι ν < ~| Αρχρμενου του| ενενηκρστραπρωτου~της του|ανιου πατροςῇημων
Σαβα ηλικιας χρονου ο εν ανιοις αββας Θεοδόσιος τελει του βιου
ἐχρῆσατο μηνὶ Ἰαννουαρίωι ἐνδεκάτηι τῆς ἐβδόμης ίνδικτιόνος,
πρεσβύτης καὶ πλἠρῆς ῆμερῶν. Σωφρόνιος δὲ ἐν μοναχικοῖς

Ηο

28 91. Εεὶαειτεῇαιτι· = 520; ἰηςὶ. ν11 = 1. Βερν. 528_31. Αιια. 529 _
28 (}ε11 25, 8

ο1.νΨ(Θ¬)
1 ἄχιοσ χέρων Εν 4 ἀποκατέστηαεν 17700" 6 πάντεσ ννίἑ- Θ ΞΘ

ΟΕννν 3 τῶ ἀβα [μακαρίω Οι] ννθτ 11 συναρίΰμιοι ΕΟ ἐναριίὶμίουσ
ννυοτϊ 13 πασιν μὲν Εν ἰ`ε111τ Ο 14 δὲ 1-ε11Ιν Ο | ἐπειδὴ ίειιἰυ Ο
18 οὶ Ε 1? τόπον Οννθτ: τόπον ἐπιτὴδειον [ἐπιτίδιον Ε] Εν 18 οὔν
ἶε111υ Εν 18/13 ἀλεξάνδρόν τινα Εν 22_7!ὶ1 ΟΕν: τἦ 1ν(} |
ἦν-κρατηίὶεὶσ ίεἱπιτ ννθ 1 καὶ τὰσ ιινωῃ 2θ Ο ΟΕννν 27 ὰβιῖσ
νν ΐε111υ Ο 23 δὲ ό Εν

Ρ. εεε

Ἡ ου

Ρ. 339

570
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κατορδώμασιν αὶδέσιμος τὴν ὴνεμονίαν διεδέξατο. τῶι οῦν τετάρ-
τωι μηνὶ τῆς τοῦ ἀββα Θεοδοσίου κοιμὴσεως οὶ κατὰ ίἶαλαιστίνην
Σαμαρεῖται τὸ ἕδνος άπαν κατὰ τῶν Χριστιανῶν στρατεύσαντες
πολλὰ ὰδέμιτα διεπράξαντο, τὰς μὲν ἐμπιπτούσας ἐκκλησίας πραιδεύ-

5 οντές τε καὶ πυρὶ παραδιδόντες, τοὺς δὲ ἐμπίπτοντας Χριστιανοὺς
διαφόροις κολάσεσιν ὰφειδῶς ἀποκτείνοντες καὶ χωρία ὁλόκληρα
τῶι πυρὶ παραδιδόντες ἐν τοῖς μάλιστα περὶ .ὶνεάπολιν τόποις. ἕνδα
τυραννὴσαντες ἕστεφαν ἑαυτοῖς βασιλέα Ἱουλιανόν τινα σύνεδ-νον
αὐτῶν. τότε δὴ τὸν μὲν ἐπίσκοπον Νεαπόλεως ίὶάαμωναν κατέσφαξανς

10 τινὰς δὲ συλλαβόμενοι πρεσβυτέρους καὶ τούτους κατακόψαντες
ἀπετηνάνισαν μετὰ λειψάνων ὰνίων μαρτύρων. καὶ πολλὰ τοιαῦτα
πεποιὴκασιν, ὥστε τὰς βασιλικὰς καλουμένας δδοὺς ἀβάτους καὶ
ἀδιοδεύτους τοῖς Χριστιανοῖς νενέσδαι. τούτων οὐν ὰπάντων εἰς
ἀκοὰς ἐλδόντων τοῦ εὐσεβεστάτου Ι ὴμῶν βασιλέως Ἱουστινιανοῦ

3 | |15 εκελευσίὶησαν Θεοδωρος καὶ Ἰωάννης οὶ ἐνδοξότατοι στρατὸν
συνανεῖραι καὶ τῶν Σαμαρειτῶν καταστρατεῦσαι καὶ συμβολῆς
νενομένης ἀνηιρέδη νουλιανὰς καὶ πλῆΐὶος πολὺ Σαμαρειτῶν σὺν
αυτῶι. τότε δὴ Σιλουανὸς ό ἀνωτέρω μνὴμονευδεὶς ὡς ἐπὶ εὶρὴνηι

^ χ ν κ 1 2 κι ι· κ εεν Σκυδοπολει ελδων χωρις κελευσεως βασιλικης αρπαχεις υπὸ
20 τῶν Χριστιανῶν εἰς τὸ μέσον ἐκαύδη τῆς πόλεως καὶ ἐπληρώδη

0 1 3η περι αυτοῦ πρὸς Ίωάννην τὸν τοῦ ἐκσπελλευτοῦ ρηὐεῖσα ἐν τῶι.
ἶ # _- ~επισκοπειωι προφητεία του ἐν ὰνίοις πατρός ὴμων Σάβα. ”14ρσἐνιος
Υ/ ν-4δε τις του καέντος Σιλουανοῦ υἱὸς ὶλλουστρίου ὰξίωμα ἕχων καὶ ἐν

ι

Α1 1ν1α1α1. Ρ. 445, 19 τῶι Ἰουνίωι μηνὶ τῆς ἐβδόμης ὶνδικτιόνος . . .
πολλοὶ τόποι ἐνεπρἠσδησαν ἐν Σκυδοπόλει ἐκ τῶν . . Σαμαρειτών: 0101·
Αυἰεταοά κνατ εεἱυ ὰετυ Βεἔἰτιτι ἰττι ΑΡτἰ1 ἔείἐ§.11ι·1ὶο11ει· αεννοτἀειτ. Πει·
Εαηιφαιὶὶο ετ Ονεεῖο οοεε. [53θ] ἀευἰετἰπε Βετἰε1ιτ Ο11ι·οτι. 1?αεε1ι.
Ρ- θ19› 14°ἔὶ. Βε1ιειΠ‹1ε1ν αυτ ὰαε 1Ξ1κ1ε, νρὰ. Ρ. 519,15 ττιἰτ 1ν1ει1ο.1. Ρ. 447, 19

ΟΕννν(Θ)

1 ννονννιεν τινα ε εεε νν τι αε ιιαιςεντεσ ν ιχε πιει-
δεύοντέσ νθι: πρεδεύοντεσ Ε πρεδεύσαντεσ Ο' πραιδεύσαντεσ νν 5 τε
Γε1±Ιυ ΕΟ Ι παραδόντεσ Ονν 5_'? τοὺσ δὲ-παραδιδόντεσ ἰε111ἱ: Ε
5 συμπίπτοντασ ν ίἰ ἀποκτένοντεσ νννθἕ 8 αὐτοῖσ ννθι 3 μα-
μωνιῖν Ο: μάμμωνα Ε πάμμωνα ν Ἑε1τ1τ ννθι | ἔσφαξαν ννθὶ 11 ὰ-
πετηνάνισαν αὐτοὺσ ννθι | τοιαῦτα Οννθι: δεινα τοιαῦτα Ε τοιαύτα δεινὰ ν
1(ἱ συνανεῖραι_σαμαρειτῶν Εν: 1-ε111υ Οννθτ | στρατεῦσαι Ονν στρατοπαι-
δεῦσαι Ο | συμβουλῆσ ΕΟΓ 18 ό_μνημονευὕεὶσ ἴε111υ Εν 13 εὶσελ-
δὼν Εν 20 τὸ Ἑε111υ Ονν 21 τοῦ ἴε111υ Ε | ἐκσπηλευτοῦ Οννθτ
23 ῦιι ΟΕν: ἦν ννθ
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ὶἔωνσταντινουπόλει τὸ τηνικαῦτα διατρίβων καὶ πολλὴν οὐκ οἶδα
Ρ Ή τ ι· κιόιὶεν πάροδον εχων παρά τε τωι ΐὶεοφυλάκτωι ημων βασιλει' μαι

ι ~ 4 ι ,„„ 3Θεοδωραι τηι βασιλισσηι .παραδιδάξας την αὐτων ευσέβειαν εἰς
ὀρνὴν κατὰ τῶν ἐν άἶαλαιστίνηι Χριστιανῶν κεκίνηκεν. τότε τοίνυν

| 1 _5ὁ ἀρχιεπισκοπθς Πετρος συν τοις ὺπ) αὐτὸν ἐπισκόποις παρακαλεί
ι ν ε -ι ν 3 '... ± |τον πατερα ημων Σαβαν ανελὐειν εν Ϊἔωνσταντινουπολει καὶ δεη-

δηναι του βασιλεως συχχωρησιν φιλοτιμησασβιαι δημοσιων πρώτης
καὶ δευτέρας Παλαιστίνης διὰ τοὺς χενονότας ὺπὸ τῶν Σαμαρωτῶιι
αόνους τε καὶ ὰφανισμούς. καὶ είξας ταῖς τῶν ἀρχιερέων παρακλἠ-

10 οεσιν ὁ οτρεσβύτης ἀνέρχεται Ι ἐν Ϊἔωνσταντινουπόλει περὶ τὸν '14πρί2„-
λιον μῆνα τῆς όχδόης ίνδικτιόνος.

Τοῦ δὲ πατριάρχου νράμματα τῶι βασιλεῖ προαποστείλαντος
τὴν τοῦ διείου Σάβα παρουσίαν μηνύοντα δ δεοφύλακτος ὴμων βασι.
λεὺς περιχαρὴς νενονὼς τοὺς βασιλικοὺς απεστειλεν δρόμωνας εἰς

ὶϋ συνάντησιν αὐτοῦ° μείὶ” ῶν ἐξῆλδον οἱ περὶ τὸν πατριάρχην 'Επμ
φάνιον καὶ τὸν πάπαν Ζἶὐσέβιον καὶ τὸν ἐπίσκοπον Ἱἶφέσου λνπάτιον
ἀπαντῆσαι αὐτῶι. οίτινες λαβόντες εὶσήφανον τῶι βασιλεῖ, ὁ δὲ
ιὶεὸς τὴν ἐπομένην τῶι δούλωι αὐτοῦ χάριν τῶι βασιλεῖ ἐφανέρωσεν
ὥσπερ καὶ πάλαι ἐπὶ Ἄναστασίου. τούτου φὰρ μετὰ τῶν μνημονευ-

20 ΐὶέντων ἀρχιερέων εὶς τὰ βασίλεια εὶσερχομένου καὶ ἕνδον τοῦ βὴλου
νενονότος διὴνοιξεν δ βεὸς τοὺς ὅφδαλμοὺς τοῦ βασιλέως καὶ δεωρεῖ
ίὶείαν τινὰ χάριν φωτοειδῆ ἐξαστράπτουσαν καὶ τύπον ἕχουσαν
οτεφάνου ἐπὶ τῆς τοῦ πρεσβύτου κεφαλῆς ἀκτῖνας ὴλιακὰς ἐκπἐμ-
πουσαν. καὶ προσδραμὼν προσεκύνησεν αὐτῶι καὶ μετὰ χαρας καὶ

25 δακρύων τὴν δείαν αὐτοῦ κατεφίλησεν κεφαλὴν καὶ εὐλοχηβεὶς παρ)
αὐτοῦ ἐδέξατο ἐκ χειρὸς αὐτοῦ τὰς ἀπὸ Παλαιστίνης δεὴσεις καὶ
ἔπεισεν αὐτὸν εὶσελδεῖν καὶ τὴν αὐνούσταν Θεοδώραν εὐλονῆσαι.
καὶ 6 μὲν γέρων εὶσῆλδεν· ὴ δὲ αὐνούστα δεξαμένη αὐτὸν μετὰ
χαρας καὶ προσκυνὴσασα παρεκάλει αὐτὸν λένουσα° εὐξαι ὺπὲρ Ι

10. 11 ἰτιὰ. ν111 = 1. Βερν. 523_31. Λαρς. 530

Θτ.νννιε.›

1 καὶ Ἑε111υ Οννθι 2 πόυεν Ο | λἔχων ίε111υ Ο 5 παρεκάλει ν
Β ηἰι ὴμῶν Οννθ: ὰββαν Εν | εὶσελδεῖν Ε 'Ϊ φιλοτιμεῖσδαι Εν
8 Παλαιστίνησ] τοῖσ ἐν παλαιστίνη νννοττ 5) τε ίε11ΕΕν 1θ ἔρ-
λεται Εν 10/11 ἀπρίλιον Ο ἀπρήλιον Εν 12 ΟΑ ΟΕννν | δὲ
ΐθὶτὶτ Ε 15 ἀπάντησιν Ο 15 Ἱίπάτιον ίε111τ ν 1? ῦπαντῆσαι
νννῷ 13/2θ μνημονευὶὶέντων Εν: ίε111ν Οννθ 24 χαριισ καὶ
ΐεΙι1ν ννῷ 25 κεφαλὴν κατεφίλησεν ννθ 2? εὶσελδεῖν Ἑε111ϋ Ε

ρ. 341

ονι 71 ιτο›

(11)

ρ. 342
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ἐμοῦ, πάτερ, ίνα χαρίσηταί μοι δ ὕεὸς καρπὁν κοιλίας. καὶ λέφει ςῖ
.νερων· ὁ δεὀς ὁ πάντων δεσπότης φυλάξει τὴν βασιλείαν ὺμῶν_

καὶ λένει πάλιν ὴ αὐχούστα· εῦξαι, πάτερ, ίνα δώηι μοι δ βεὸς τέιῃιοτ-_
ἀπεκρίβη καὶ εὶπεν° ό δεὸς τῆς δόξης ἐν εὐσεβείαι καὶ νίκηι τὴν βασις

| ν .Ψ / 5 | 1 Γ ΰ | Ϊ .λειαν υμων διατηρησει. ελυπηὐη δε η αυνουστα ὁτι οὐκ ἐπένειυσεη.
1 . „ „ ι 1τηι αὶτησει αὐτης. αὐτου ουν ἀπἐ αὐτης ἐξελδόντος οἱ μετἐ αὐτοῦ

τι ζ Α ν ι ο ι ζ . ι ο 4 ν _οντες|πατερες διεκρινοντο πρρς αρτον λεχονιες τι οτι ελυπησαρ τὴς.
αυχουοταν μη κατα την αυτης ευξαμενος αιτησιν; και λεφει αὐτοῖς

ο ι Ο ν ¿ ν ει τ ι ε ¿ 2" ...ο χερων πιστευσατε μοι, πατερες, οτι ου μη εξελίὶηι εκ της κοιλια:
4 ._ 2 `εκείνης καρπός, ίνα μὴ των Σευηρου βηλάσηι -δονμάτων καὶ ίρω
:ι4ναστασίου ταράξηι τὴν ἐκκλησίαν. καὶ ἐπετράπησαν ἐν τωξρ
παλατίωι καταμένειν. τοῦ τοίνυν ὐεοφυλάκτου βασιλέως δεξαμένοἰ.

2-« 2 1 3 1 σ·=# Ανπαρὰ του βείου πρεσβυτου τας απο των ἐκκλησιων ίἶαλαιστιἴνῃζ
δεήσεις ἀνδυπεστράφη ὴ όρχὴ κατὰ τῶν Σαμαρειτῶν αὐτοῦ διαναστάν ς

| λ μετος καὶ διατάξει ῆτοι νομωι χρησαμενου του παύεσδαι τὰρ -Εώς.
Αν ~ | ΞΣαμαρειτών συναχωχας και πασης της πολιτειας απελ.αύι›εσ.ϋω

_- 1 2 | 3! 1 1καὶ μὴ κληρονομειν τους ιδιους ειτε κατα δωρεας δίκαιον ἑαυτοῦ;
3 | 2 ~ > 1 Ἱ

παραπέμπειν. έτι ἐδιεσπισεν αναιρεβηναι αυτους καὶ μάλιστα του:
2 ν ι κ ι· ν _ἀρχηνοὺς αὐτων καὶ άτακτους. τοτε δη ο ”14ρσενιος ἀφανὴς ἐιρέιιετο

-ν | 3 ~ Ξ 1 |ἐπὶ χρόνον του βασιλεως αναιρεὐιηναι αυτον κελευσαντος, ὕστερος.
-α | Ϊ Ἄί 3 Αν ._

δὲ προσφυνὼν τωι μακαριτηι Σαβαι ετι ενδημουντι τηι βασιλίηζ
πόλει ἐβαπτίσὐη καὶ αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες. |

Καὶ μεβἐ ὴμέρας όλίχας μεταστειλάμενος ὁ βασιλεὺς τὸν ὴνιασλιιέ-μος.
οι | / ._Σάβαν λένει αὐτωι° ῆκουσται μοι, πατερ, ὅτι πλειστοι μοναστήρια

Νο·›

14 ναὶ. Οοὰ. 1αευ. 1, 511; ὰἰε Οοιτετἰυαυὶοιτ ννατἀε ἀυ1·ε11 Νον. 1ΖΘ
νοτια 15. .Ϊατιἰ 551 εαἰἔενοϋεη, ελοετ νοη 1ι1ευὶι1 11. ε1αι·ο11 Νον. 144;
νοτο 18. Μαἱ 572 ετηευετυ

ΟΕννν( Θ)

3 ἱὶἕτ Οννίξἕ: νῶ Εν 4 ὰπεκρίθη δὲ Ο καὶ ὰπεκρίΰη νν 4: παρ:
ό αββασ καὶ Ο ό σάβασ καὶ Εν(Ξ'‹ ό νέρων καὶ νν (1 δεήσει νιν
8 αἔιριν εὐςάμενοσ νν 3 ὅτι ἐ”ε111υ νν 1θ χεῖρον Ο χειρων Χ\τ
12 ΟΒ νν 13/14 τὰσ_δεὴσεισ ΟΕν: τὴν ἐπιστολὴν εἰσ ἢν αἱ περὶ
τῶν ἐκκλησιῶν παλαιστίνησ δεὴσεισ ἐνετυποῦντο ννθ 14/15 διαναστιέν-
τοσ αὐτοῦ νν 1? μὴ Οννἶἑ: μήτε Εν 1?/18 είτε-¬πΠΠα-
πέμπειν Ἑεὶπὶυ Ο 1? είτε Ονν: μήτε Εν δικαίων Ονν των δτκαίωε·
ννω" 18 ὰναιρεῖσίὶαι Ο 12 ἀφανὴσ ἐνένετο ὁ ἀρσένιοσ 1ν
11)/2θ ἐπὶ χρόνον νένονεν Εν? 21 προσφυνόντι ν 22 καὶ1 ἰε111ὶ: Εν
οί μετ) αὐτοῦ Ο 23 ΟΒ ΟΕν _
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ἐν τῖι ἐ 1 ωι συνεστνσ όλλἐ ” "' ί °| ιὴ ρὴμ 7 ω, α . οπου εαν βουληι, αιτησαι προσοδον
πρὸς τὴ-ν των οὶκούντων χρείαν και παθέξομεῃ Ζω εϋχωψτω ὁπὲθ
της ημιν εμπιστευὐεισης πολιτείας. ὅ δὲ εἶπεν· ΟΖ της ὑμετέθαρ
ἐυσεβεὀαἔ Όπεθείὶλομενϋι τοιαύτης προσόδου οὐ χρὴιζουσιν· ὴ νὰρ
ιιεαὶἐ αὐτῶν ὶέαὶ πθόσῦδθς ὅ κύριός ἐστιν δ ἐν ἐρὴμωι λαῶι ὰπειδοῦντι
καὶ ἀντιλέχοντι ἄρτον οὐράνιον όμβρίσας καὶ ἀναβλύσας ὀρτυνομὴ-
τααν- -πλὴν ἡμεἶἐι βασιλεῦ πανευσεβέστατε, διὰ τὴν σύστασιν τὴν
%αΤὰ Παλ»αὶσΤί¶ι97¶ι τῶυ ἀὴνίωηι ἐ;¿%λο7σ¿ῶηι σννμχώθησῃι ὀηχ¿Οσίωαι

αὶτουμεν καὶ ἀνοικοδομὴν τῶν ύπὸ τῶν Σαμαρειτῶν καέντων σεβασ-
μίων οίκων καὶ ἀντίληψιν τῶν ἐν ίΪαλαιστίνηι όλιφωβέντων καὶ
Φτραιδεϋιλῶτωλὶ Χαὶστιῦινῶν. ἕν δὲ νοσοκομεῖον παρακαλοῦμεν ἐν τῆι
ὰχίαι πόλει συστὴσασβιαι πρὸς τὴν τῶν ἀρρωστούυτωῳ ἔέ-των ἐπρωἐ-
λειαν καὶ τὴν αὐτόβι ὐεμελιωδεῖσαν νέαν τῆς διεοτόκου ἐκκλησίαν
πρὸ χρόνου ύπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ὴμῶν Ἱἶλία οὶκοδομῆσαι καὶ
διακοσμῆοαι. τοῦτο χὰρ μάλιστα πρέπει καὶ τῆι ύμετέραι εὐσεβείαι.
%αὶ ὁὶὰ τὴν τῶν Σαθαλϋὴνων ἐπιδρομὴν τὴν ὺμετέραν παρακαλοῦμεν
φαληνότητα κελεῦσαι Σούμμωι τῶι ἐνδοξοτάτωι ἀπὸ τοῦ δημοσίου
λόνθν λὔάστθωὶ Οἰὶνθδομῆσαι ἐν τῆι ἐρὴμωι παρὰ κάτω τῶν διὰ τῆς
ὲμῆς μετριότητος συστάντων μοναστηὶρίων. καὶ πιστεύω ὅτι ὺπὲρ
τῶν πέντε τούτων δεαρέστων σου πράξεων προστίβησιν δ διεὸς τῆι
ὺμετέραι βασιλείαι ”έ1φρικῆν τε καὶ ”Ρώμην καὶ τὴν λοιπὴν πᾶσαν
'¦Ονωρίου βασβλείαλϊ λίνπεα ὰπώλεσαν οἱ προβεβασιλευκότες τῆς
"ϋμετεθαἔ παλίωσεβουἔ ναλὴνοτητος, πρὸς τὸ ὐμᾶς τὴν Ύὶρειανὴν
αίρεσιν σὺν τῆι ίνεστοριανῆι καὶ τῆι :Ωριχένους ἐκποδὼν ποιὴσασδαι

5 1εε 55, 2 _ 5 Πκοἀ 15, 4. Νοτη 11, 31

ΟΕννν(Θ<)

1 όπου ἐὰν ννθτ: όπωσ ἄν Ο εἴ τι δἐ άν [τι ὰν ν] Εν | βούλει ννθτ
ϋὲη Εν | αίτησαι πρόοοδον Ο1ιν(}: ίεὶτἰἰι Εν 2 χρείαν Οννθ:
χρεἔαν εὶπὲ Εν 8 ἐμπιστευδείσησ ὴμῖν ννίἔ 5 ἐρὴμωι] δίμω ν
'ῖ Α Εν ατο Βατιὰ | πανευσεβέστατε [εὐσεβέστατε Ε] βασιλεῦ Εν |
-τὴν] τον ν ε τον νεων τιν | αιιιιι-ιαι 1. ε 5 εν αν αυτό
10 ὰντίλημινιν ν |_› ἐν-καὶ ἴε11Ρο ν 11 πραιδευδέντων, ειῃτ 1ιει.ι1ς1
ληισὕέντων νν | Γ Εν ατα Βο.11ο1 11/12 ἐν τῆ-πόλει παρακαἑνῦμεν
ὐμασ Εν 12 συστὴσασδαι ΟΕν: νενιἕσΰαι Ο ΐε11Ιυ νν 15 Δ Εν
ατα Βαυἀ | βιεμελιωβ·εῖσαν Εν: τελειωΰεῖσαν Οῖνθτ | άνίαν νέαν [νέαν
Έως! Ο] ἐκκλησίαν τῆσ βκῇ ννίἔι 15 τῆ ὺμετέρα πρέπει εὐσεβεία Εν |
15 Ε' Εν ατα Βατιἀ 1? σούμω Ονν σούμα Ο 18 ῶκοδομῆσαι Ε |
διὰ ῖε111υ ν 12 συσταβιέντων Ε Δ 2θ σου ΓεΙ11υ Εν 2θ`/21 τῆ
βασιλεία σου Ο 23 πανευσεβοῦσ Εν: ἰε111υ Οννθ

ι

ρ. 344
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κ 5 ~ -ι ο ν | › .ι ι ν κ κ _και εκ τὴς των αιηεσεων λὺμὴς ελεὺὕεοωσαι τὴν πολιν και τὴν του
ΰεου ἐκκλὴσίαν. τίνος ὁὲ ἔνεκεν τῶν τοιῶν τούτων αίοέσεων μόνον

κ 3 ι κ ._ Ρ σ ν 5 ~ κ κ ρ ρτὴν αποβολὴν ποιὴσασὕαι τωι βασιλει ὺπεὕετο, εοω. τὴν μεν Αοειου
αἴοεσιν, ἐστείπεο οἱ τότε Γότΰοι καὶ Οὺισσινότθοι καὶ Οῦανῦάλοι

; 5 καὶ Ρήπιὁες Ἐἰοειανοὶ ὅντες πάσὴς τὴς Δύσεως ἐκηάτοὺν καὶ ἕννω
Ι |

τ
ι
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παντως διὰ τοῦ πνεύματος μέλλειν τὸν βασιλέα τούτων ±τεοινενονέναι.·
τὴν δὲ Νεστοηίοὺ αἴοεσιν ὡνόμασεν, ὅτι τινὲς τῶν ὰνελθόντων μετ"
αὺτου μοναχῶν Θεοὀώηοὺ του Ζἶίομψοὺεστίας εὺ¿›έ·ΰὴσαν ἀντιλαμβα-
νόμενοι εἰς τὴν βασιλικὴν μετὰ τῶν "Αποσχιστῶν ἀντιβάλλοντες·

10 τὴν δὲ ”Ω_οινἐν0Ό§ φΰοηοποιὸν αίρεσιν τὴι τῶν εἰοὴμένων αἰοέσεων
) _ 3 | (' \ ν-αποβολὴι σὺνὴηίΰμὴσεν, επειὅὴστεο εὺοεϋὴ τις των μετ: αὺτου

μοναχῶν Βοζάντιος τῶι νένει Λεόντιος ὀνόματι εἰς ὺπάοχων τῶν
_, κι νμετὰ τον Νόννοὺ είσὅεχΰιέντων ἐν τὴι Νεαι λαύοαι μετὰ τὴν ”Ανα„π:η-

τοῦ του ὴνοὺμένοὺ κοίμὴσιν τῶν “Ωοινένοὺς ὁονμάτων ἀντιλαμβα-
~ / / |15 νόμενος. τὴς νὰη ἔν Χαλκὴὁονι σὺνοὁοὺ ιτοοιστασὕαι υτοοσποιοοη-

:› ··· _ 0μενος | ὲαῃιώσϋὴ τα Ωοινενοὺς φοονων οὕεν ακοὺσας ο στατὴο
~ Η ν-κ ι-× |ὴμων Σάβας καὶ των τον μακαοίοὺ Ώέὶναπὴτοὺ λονων ἀναμνὴσὕεὶ;

›¬× |

αὺτόν τε καὶ τοὺς τὰ Θεοὁώοοὺ φοονοὺντας ἀποτομιαι χοὴσάμενο;
αν τα ι ··· ··· _ἀπεβάλετο καὶ τὴς αὺτοὺ ἀπεστὴσεν σὺνὀιανωνὴς, τωι δὲ βασιλεἰ

~ |

20 ὺπέὕετο τὴν ἀποβολὴν οτοιἠσασὕαι των ᾶμφοτεἔων αἱοέσεων.
νι να εν > ν __"Οσα μὲν οὺν ὁ πατὴρ ὴμων Σαβας ὴιτὴσεν, ο εὺσεβεστατος ὴμων

5 κ Ι
βασιλεὺς ἀνὺπεοΰἐτως πεποίὴκεν ὅσα δε πάλιν στοοεφὴτεὺσεν, ὁ φιλάν -

~ σ· Ἱ ν-× 1' _'

ΰηωπος εἱονάσατο πἶεός, καὶ τοὺτο σαοῖως δια των εἔὴς3μαὕὴο;όμεΰα_
ο-4 Έ Ϊ _ποωτον μεν ναο νινονται ΰειαι κελεὺσεις στοος τον αοχιεττισκοποε·

25 Πέτοον καὶ στοὺς τοὺς κατὰ ίἶαλαιστίνὴν ἄοχοντας ὕεσπίζοὺσατ
Ώάντώνιον τὸν ἐπίσκοπον Ύἰσκάλωνος καὶ Ζαχαοίαν τὸν ἐπίσκοπον
Ζἶέλλὴς ἐποπτευσαι τὰ καἑντα κτίσματα ὑπὸ τῶν Σαμαηειτῶν

ΟΕννν((})

1 τῶν Οννθω τῶν τοιῶν τούτων Εν | τὴν πόλιν καὶ Οννθ: ῖαὶτἰϋ Εν
2/8 τὴν άπο/ἕολὴν μόνον νν 4 τότε Οννθ: τε Εν | νόΰΰοι Ε | Οῦισσι-
Ψὀτϋοι καὶ ΕΘΗΗ; Ο | ουισσινότὕοι ν οὐισσονόϋὕοι Ε ουσίνοτϋοι ννῷ Ι
οὐάνὅὴλοι ννθ 5 νὴπιὅεσ νν νὴπὴὕεσ Ο νύπιδεσ Ο νίππιὁεσ Ε νιππηὀεσ ν
7 ἐλυόντων ννω 8 μοφονεστίασ νν αιιἰ Βαευτ μαμψοεστίασ Ο Ι ῃηηἐ-
ΰὴσαν Ο Θ βασιλικὴν καὶ ννω" Ο Ι αντιβάλλοντεσ] ἀντιλαμβάνοντεσ Ο
11 ἐπειδὴ παο” ν 18 τοῦ Ἑοἰαὶυ ν | νόνοὺ Ο 18/1& τοῦ αναπη-
τοῦ τοῦ Οννθ 14 ὴνουμἑνου ΟΕν: ὴναπὴμένου ννθ· 15 καλχὴ-
ὀόνι1 καλχιὁόνι ΟΟ 10 ὰπεβάλλετο Οθ | ἑαυτοῦ Εν [ σὺιιανωνῆσ Ε
21 ΟΓ Ο | ουν ΕΘΙἹΗ; ν 22 βασιλεὺσ ἰουστινιανὸσ Εν | ἐποίησεν ἶν
ὀὲ πάλιν Ο: ὅ¦ αὺ Ε ὅ” αὕ [ὀὶ ἄν νν] πάλιν νἶλίθἴ Δ 28 ΰδ· εἱονάσατο Ε Ι
σαφῶσ ΐοὶιἰυ Εν Ι ῇη Ε 24 τε [τὸ ν] τὸν Εν ν 2? ἐφοπτεῦσατ
Εν | κτήματα Εν | τῶν ἶθωΐυ Ο

Ϊ
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Η3ς καὶ δευτέοας ίἶαλαιστίνὴς καὶ συνχωοὴσαι ἀπὸ τῶν δημο-
ἐνάτὴς καὶ |δεκάτὴς ἐπινεμὴσεως ἀναλόνως τῆι αιε-ρομἐτημ

ἔκάστωα τόπωι ιἶλαἔὴι χουσίου κεντὴνάοιηα δεκατρία. ἐποπτεῦσαι
ε αυτους πα .ιν εκε τευσεν τους καεντας ευκτὴοιους οίκους καὶ συνι-

ὀετν τὰ ὀφείλοντα δοδῆναι εἰς ανανέωσιν εκάστου σεβασμίου τόπου
καὶ ταυτα παηασχεδῆιιαι ὴ\ἐκ του| δὴμοσίου λόνου ἢ ἐκ-τῆς τῶν
Σαμαοειτων υποστασεω; δια Στεφάνου του λαμποοτάτου κόμὴτος
του καὶ κελεὺσ·δ·εντος διασωιζειν τοὺς | ἐπισκόπους μεϋ” ὅσὴς χοὴι-
ζουσωι βοὴδείας. ἐκέλεὺσεν δὲ κατὰ τὴν του θείου ποεσβύτου τοίτὴν
αἴτὴσιν νοσοκομεῖον κτισ·δ·ὴναι ἐν τῶι μέσωι τὴς ἀνίας πόλεως ἑκατὸν
μὲν κοαβαττίων, ποόσοδον δὲ καδαηὰν ὰφοοίσας αὺτῶι τὸ ποότεοον
ὲωαυσιαϊον νομισμάτων χιλίων ὀκτακοσίων πεντὴκοντας μετέπειτα
δὲ διακοσίων νἰοαβαττίων ἐκέλευσεν τὸ αὺτὸ νενέσδαι νοσοκομεϊον
ποοσὕεις τοσαυτὴν καὕαοὰν καὶ ἀδιάττωτον ποόσοδον. σπουδὴι
δὲ πολλῆι ἔχοήσατο ποδς τὸ καὶ τὴν τετάοτὴν πλὴοῶσαι αίτὴσιν
του ποεσβύτου καὶ αποστέλλει ἐν Ἱεοοσολύμοις Θεόδωοόν τινα
μὴχανικδν ἐπὶ τὸ τὴν νέαν οίκοδομὴσαι ἐκκλὴσίαν τῆς ὰνίας ΰεοτόκου
καὶ ἀειπαοδένου Μαοίας κελειύσας τοῖς τοακτευταϊς ίἶαλαιστίνὴς
Ζουσίον ὺπουονῆσαι εἰς τὴν οίκοδομὴν. καὶ τῶι μὲν ὰοχιεπισκόπωι
Πέτοωι τὴν αὺδεντίαν παρέσχεν, Βαοάχωι δὲ τῶι ἐπισκόπωι Βακά-
δων τοῖς τὴς οὶκοδομης ἔονοις ἐπιστατεϊν ἐκέλευσεν. καὶ οὕτως τῆι
πολοχειοίαι καὶ σπουδὴι διὰ δώδεκα χοόνων ῶικοδομὴΰὴ ὴ νέα
ἐκκλὴσία τὴς πανυμνήτου δεοτόκου καὶ ἀειπαοδένου ὶὶίαοίας καὶ
παντὶ κόσμωι διεκοσμὴδὴ καὶ ἐνεκαινίσδὴ. οὕτινος σεβασμίου οίκου
τὸ μένεδος καὶ τὴν άπαστοάπτουσαν δόξαν καὶ τὸ πολυτελὲς τὴς
κοσμήσεως πεοιττὸν τὸ διὴνὴσασδαι τοῖς δφδαλμοϊς ὴμῶν ποο-

2 ἰϋτ· ἀἰο τοἰτ εὶοο Ἑηάἰοϋἰοιτοιι ἰἀο11Βἰεο11Θ11 Βἰ:οοε1·_]αΙ1νο 53Ο/ 1 ιυκἰ ΒΒ /2

οτιννιαθδ

2 ἐννάτὴσ 000" Θ | τῶν ἐπινεμἠσεων ¬Εννν | ὰνὴλόνωσ Εν
ᾶμηλόὴνω οτ 8 βλάβημῷ Ι έφοπτεῦσαι Εκ? 4 ἐκέλευυεν {-0]11ἰῦ ΚΕ

8 καὶ Ἑοὶπὶίι ννθτ Θ ΟΓ ν 4 11 μὲν Οννθτ: μὲν τὸ πρῶτον Εν |
ποόσοδον δὲ [ἰοΙ1Η: ννθ] καΰαοὰν Οννθἕ: ἰοιτὶυ Ιτἰοι· Εν | τὸ πηότεοον
Ονς/Ον; ποόσοδον καδταοὰν Εν 12 ἐνιαυσιαίων Οῖνθ- ἑνιαύσιον Εν
18 Δ-τῷ 'αὐτῶ νν | νοσοκομείω νν Ελ ποοσφοοάν Ε 17 ώκθὕθ·
μηο-αι Ε 18 καὶ ᾶειπαοδένου ίοὶτιϋ Εν 20 Πέτηωι ἰοΙιΙἰ› ν |
βαοάχω ΟΕν: βηαχἐωσ ννθ 20/21 Βακάδων] καὕ” δν Ε 22 δέκα \ν |
0ἱ%οὅ0μή{)ὴ Οινθν Ι νέα ΓΘΙἸΗ; νν 28 καὶἐίἰίαοίασ ίοὶτἰϋ Εν
24: ανεκαινισαη ννθ 25 τό τε Ιαν | ὀόξαν] αἴνλιν· Ε 20 κοσμή-
σεωσ Εν: διὴνήσεωσ καὶ κοσμὴσεωσ Οῖνθτ | διὴνήσασδαι Εν: εἰπεῖν ΟΘ-Χν

Έ. ι1. Π. 40, 2: 8οΙικνιιι·ω 12
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κειμένου καὶ πάντα ὺπεηβάλλοντος τὰ παλαιὰ δεάματά τε καὶ 1
διὴνὴματα ὅσα ϋαυμάζουσιν άνδηωποι καὶ ίστοοίαις παοαδεδώκασιν
"Ε”λλὴνες. καὶ ούτος μὲν της τοῦ ὅείου Σάβα τετάοτὴς αιἶτήσεως
ὁ καοπός· ὁ δὲ εὺσεβέστατος ὴμῶν βασιλεὺς ὶδὼν καὶ ἐπὶ τὴν πέμπτὴν
τοϋ βιείου Σάβα αἶτὴσιν ποιεῖ διάταξιν ποὸς Σουμμον κελεύουσαν
χίλια νομίσματα ὺπὲο οίκοδομὴς κάστοου τῶι άββαι Σάβαι δοΰῆναι
έκ τῶν Παλαιστίνὴς δὴμοσίων καὶ παοαφυλακὴν στηατιωτικὴν ἐκ
τοῦ δὴμοσίου λόνου ἀποτοεφομένὴν καὶ φυλάττουσαν αύτοῦ τὰ
μοναστήοια. του τοίνυν δεοφυλάκτου ἡμῶν βασιλέως έν τούτοις
ὰσχολουμένου μετὰ Τοιβουνιανοῦ τοῦ κυέστοοος εἰς τὴν καλουμένὴν
Μανναυοαν ὁ μακαοίτὴς Σάβας ἑαυτὸν μικοὸν διαχωοίσας ἐστιχο-
λύνει έν έαυτῶι Δαυιτικοὺς ψαλμοὺς τὴν δείαν λειτουςηιίοιν της
τοίτὴς ὥρας έπιτελῶν. εἶς δέ τις τῶν μαδὴτῶν αὺτου Ἱεοεμία;
καλούμενος διάκονος ὑπάοχων τὴς ίἰίενίστὴς λαύοας ποοσελὕὼν
αύτῶι λένει· τίμιε πάτεο, του βασιλέως τοσαύτὴν ἐπιδεικνυμένοε
σπουδὴν τὰς αἰτἠσεις σου πλὴοῶσαι διὰ τί αὺτὸς ἴστασαι παοἐι
μέοος; καὶ λένει αύτῶι ὁ ·νέοων° ἔκεῖνοι, τέκνον, τὸ ἴδιον ποιουσιν·
ποιὴσωμεν καὶ ὴμεϊς τὸ ὴμέτεοον.

ίἶαὶ ὁ μὲν βασιλεὺς ταυτα πάντα διαταξάμενος καὶ δοὺς τῶι
ὰνίωι ποεσβύτὴι τὰς κελεύσεις ἀπέλυσεν ἐν είοήνὴι· ὁ δὲ θεὸς τὴν
ἀντιμισδίαν τῶι βασιλεῖ παοέσχεν Ι μυοιοπλασίως καὶ τὴν τοῦ ποε-
σβύτου ποοφὴτείαν έπλὴοωσεν. ὅστις βασιλεὺς ὁλίνου χοόνου διελ-
δόντος δύο τοὅπαια ἀνέστὴσεν νίκας δύο ὰναδὴσάμενος, οἶας ούδέπω
ποότεοον οῦδενὶ τῶν πηοβεβασιλευκότων διαπεποαχὕαι συνέβη.
τὴι αιὰη °/1φ¿›ικὴν καὶ °Ρώμὴν ὑπὸ ανταοτῶν κοατουμένας παθέλαβεν
καὶ τοὺς δύο βασιλείς ὰχὕέντας έν Ϊἶωνσταντινουπόλει εἶδεν Οῦιιττίῳῃι·
τε τὸν δΡώμὴς καὶ Γελίμεοα τὸν ἶέφοικης. καὶ οὕτως νῆς τε χα)
ὕαλάσσὴς τὴν ὴμίσειαν μοῖοαν έν δλίηιωι χοόνωι τῆι τῶν (Ρωμαίων
βασιλείαι ἀνεσώσατο. καὶ ἕλευϋεηώσας πασαν τὴν Δύσιν τὴς των

ΟΕννν((ἑ)

1 δαύματά Εν 2 δεδώκασιν Ε διαδεδώκασιν ν 8 δεήσεωσ Ε
5 αϊτησῃι του_σά/Ια Ο | σοῦμον Ονν. | κελεύουσαν του Ο κελεύουσιι· Ε
1θ κοιαίστοηοσ νν 11 μικηὸν ἑαυτὸν Εν 18 ἐπιτελῶν ὥοασ Εν
τισ ἙΘἈΗ: Εν 1ὅ λένει αὐτῶ ννθ 1(ἱ διὰ τί ἙΘΙΠΒ Ο Ι αιιτὸσ
Ο: αύτὸσ ἀποστὰσ αύτου [αὐτοῦ ἴοἰτἰίτ ν] Εν αύτὸσ αὐτοῦ ννἶἕ 18 ποιή-
σομεν ννω" 11) ῇ Ονν | πάντα ταῦτα νν 20/21 τῶ τε βασιλεῖ τὴν
ὰντιμισδίανΕν 21 παηέσχετῶ βασιλεῖ ννθν 28 ὰνίστὴσινθ ἔστησενΕν
24 βεβασιλευκότων Ε 20 οὐττίνὴν Ο οὐττίκὴν νν 2'ῖ καὶ-”Αςωικησ
ἙΘἙΠΒ Ο 28 ὕαλάττὴσ Ε 28/29 τὴν_βασιλείαν Ο 22 ἀνεσώ-
σατο Εν: ἀνενεώσατο Οννθτ | δύσιν Εν: πολιτείαν Ονν(} Ι τῆσ ίοὶιἰυ Ο
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εἰρὴμένων τυράννων >%1ρειαι:ῶν~ ὅντων δουλείας ιδιείαις έχρήσατο
διαταξεσιν ωστε τας πανταχού των °/1Ω8¿αἸ›ῶ¶ι ἐῃςλησίας αςοαιρεδτὴναι
τὴι τοϋ δείου πρεσβύτου έπόμενος ἐντοληι ὴ νοῦν πθοφητείας Οὐ
μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς Νεστορίου καὶ ῖίἔρινένους αὶρέσεις υειηιαίωἔ διαιτα-
στὰἐ ανέτθεψέλ' Τε %α¿ ἀλίεὕεμάῃσελὶ διά τε τῶν υπ” αυτοῦ νενομένων
ῖδίκτων καὶ διὰ τῆς νυν συναὕροισβείσὴς ἐν ίίτοιισταωτωιο-υπόχει
άυίας καὶ οὶκουμενικης πέμπτὴς συνόδου. καὶ ταυτα μὲν ὕστερον·
δ δὲ διεῖος πρεσβύτὴς ὰποστὴσας, ὡς είρὴταις της ἑαυτοῦ συμοὁίας
Λεόντιόν τε τὸν Βυζάντιονκαὶ τοὺς τῶι Θεοδώρωι τῶι Μομπ/ιουεστίας
προσκειμέωϋἑ καὶ τούτθυς ἔν .ίἶωνσταντινουπόλει καταλιπὼν κατέπλευ-
σεν ἐπὶ ίἶαλαιστίνὴν Διιὴνὶ Σεπτεμβρίωι τὴς ἐνάτὴς ῖνδικτιόνος καὶ
έλδὼν εἰς Ἱεροσόλυμα τὰς μὲν δείας κελεύσεις ἐνεφάνισεν, ὅπερ δὲ
ὴναχεν ἀπὸ τοϋβἔλζαιιτίου 1 χρυσίον, διένειμεν τοῖς ὺπ3 αὐτὸν μονα-
στὴριθίἔ- ΤΟΤΕ 0 ανωτερω μνὴμονευὅιεὶς διάκονος Ἱερεμίας λυπὴὕεὶς
διὰ τὴν τοῦ χρυσίου διανομὴν ὰνεχώρὴσεν τὴς ίὶίενίστὴς λαύρας καὶ
ὥικὴαεν εἶ€|ΖεέιωαἕΘό3* των ἔρὴμρν ἐκβορραλτοιι Σπηλαίου ὡς ἀπὸ
πεντε σταδιων. ο δε πατὴρ ὴμων Σαβας ὰπελίὶιὼν πρὸς αὺτὸν καὶ
τὸν τόπον διεασάμενυἐ ἐχάρὴ σφόδρα καὶ λαβών τινας ἐπιτὴδείους καὶ
σκεύὴ καὶ χρήματα καὶ ἀναλώματα ἐν ὅλίναις ὴμέραις πολλῆι σπουδὴι
λθῖὶσάμελίοἔ ῶϋυῦδόμὴσειι ἐκεῖ μικρόν εύκτὴριον καὶ κελλία διάφορα
καὶ ἔδωκεν αύτόδι ἀδελφοὺς μένειν έπιτρένιας τῶι Ἱερεμίαι διοικεῖν
αδτθὺἐ %αΩαὁΟὺ€ αῦτοἶέ Τθὺἐ τὴς ἑαυτοῦ ίἱίενίστὴς λαύρας κανόνας.
καὶ οιὅτωἐ τῆι τοῦ δεου χάριτι λαύραν τὸν τόπον συνεστὴσατο· ὴτις
λαύρα μέχρι του νῦν ἀνδεῖ τὴν του μακαρίου Ἱερεμίου ἐπωνυμίαν
λαχοῦσα. _ ι

Τῶν τοίνυν, ὡς εἴρὴται, θείων κελεύσεων έμφανισὅεισῶν είς Ἱερο-
σόλυμα παρακλὴδεὶς δ πατὴρ ὴμῶν Σάβας ὑπό τε του ὰρχιεπισκόπου

2 ναὶ. Νονε11. 37 - 11 ἰηἀ. ν1111 = 1. ΒΘΡΒ. 53Ο_31. Αυε. 581

ΟΕννν(θ)

1 τυράννων Ἑτ-2111: Εν Ι θείασ Ο 2 ῶσ ν Β ὴτουν Εν
6 αμέτρεπεν Ο Ι καὶ] καὶ συνέχεειι %α¿ νν Ι ὰνεδεμάτιζεν Ο διά
τε νν: καὶ διά τε Οίἶτ καὶ διῷιν Ι νενομένων ν: νινομένων Ε ίοἰπὶἱι
Οννθ· ίἰ νυνὶ Εν '? ΟΔ Εν Ι καὶμὅστερον Ἑοιτὶὺ Ε Ι ὕστερον
μέν Ο μὲν οὅτωσ ννθ 8 αὐτοῦ Ο Ι συνουσίασ ν Θ τε 1”οΙ1Ιἱ› ννθτ |
τῶι1 τ”εΙπΙυ Εν | τῶι2 ίοΙ1Η: νν | μοφουεστίασ ννω" 11 ἐννάτὴσ ΟΘ
18 καὶ ἀναλώματα Εν: ίοΙ1Ιτι Οννθ· Ι σπουδη πολλη Εν σπουδὴν πολλὴν Ο
20 ὲκεῖσε Εν | μικρδν Εν: ΰυσιαστὴριον μικρὸν καὶ Οννθ 21 δέ-
δωκεν Εν 22 αἔπῖ Οννθ 28 χῦ ΕΟ 24 τὴν ἐκ Οννθι |
δείου ννθτ 2θ ΟΕ” ΟΕννν 2? παρακλὴὕεὶσ-Σάβασ Ἑοιαὶὑ ν

12*
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ὴμῶν καὶ των λοιπῶν .επισκόπων όιπέρχεται ίίαισάρειαν καὶ
ι ι › κ ν -- 5 λ ν κ 5 ιΣκυὕοπολιν τας αυτας κακεισε εμφανισαι κελευσεις. και ελδοντος

αύτοῦ ἐν Σκυὕοπόλει ὥς οῖσὕα έξὴλδεν ὁ μὴτροπολίτὴς Θεοδόσιο1· ι σ '· ζ

μετὰ παντὸς του λαού είς όιπάντὴσιν αύτοῦ· ἐν οἶς ἦν καὶ δ ἐμὸς
πατὴρ τὸ ἐπισκοπεῖον κρατῶν τὸ τὴνικαυτα καὶ τῶι μὴτροπολίτὴι
συνεδρεύων. καὶ τῶν δείων κελεύσεων ἐμφανισδεισῶν εὶσενεχΰεὶ;
ὁ μένας πρεσβύτὴς έν τῶι ἐπισκοπείωι κατέμενεν ἐν τῶι ἐκεῖσε οῖκωι

Ρ, ·› κ Ξ κ ν .του άνίου μάρτυρος Προκοπίου έχων τον εμον πατερα ἀναπόσπαστον. 1
,.„ Η 1 | _ ν-σ

ἐμὲ δὲ παιδα ὅντα καὶ μετὰ του πατρος εὺρεδνεντα καὶ τοις του ὕείου
|

πρεσβύτου ποσὶν προσπεσόντα εύλονὴσας ὁ ἄνιος νέρων καὶ ὰναστή-
..ι κ ν -ι κ ει · 7 ,..

σας καὶ περιπτυξάμενος τωι μεν εμωι πατρὶ 89912 001709 ὁ πω; ἀπὸ
.. .. × ~ ·· ε ι 4 . Ύτου νυν έμὸς μαΰὴτὴς ἐστιν και των τὴς ερὴμου πατερων υῖός ειπεν

__ ‹· ¿ κι › ι
δὲ καὶ τωι μὴτροπολίτὴι· κύρι ο μενας, τουτον ενω σοι παρατίΰὴμι

._ ..ι κ :¬ κι ±¬ ¿ ___
τὸν παιδα· πρόσεχε αυτωι. ὅτι λθλινζω αυτου. ανὴννελὴ δὲ ταυτα
τὴι ἐμὴι μὴτρὶ τοῦ πατρὸς αύτὴι διὴνὴσαμένου καὶ ἐζὴτει τὸν ἄταιω-
προσκυνὴσαν του δὲ εῖς τοὺς περὶ τὸν ἄνιον Θωμάν τόπους ἐξιέναι

›-× / 1 Β 1μέλλοντος πρὸς τὸν ἀββαν Προκοπιον τον ὴσυχαστὴν ὰκούσασα ·ἠ
Ε ·~ ί 2 ~ γ ~ :×μὴτὴρ του πατρός αύτὴι δὴλωσαντος εξὴλδεν λαβουσα με εις τὸ

αὺτὸ όιποστολεῖον καὶ τὸν πρεσβύτὴν αὺτόδιι ἐλβόντα λαβὼν ὁ πατὴρ
τ 1 | 1παθὰ μέθοἔ ἢηιαηιεῳ εἰς προσκύνὴσιν τὴν μὴτερα και ννοὺς ταύτ-ην

° | 5 ' ·> ” ”λ| σεν αύτίν καὶ δεασά τι | λ* ·ο νερων ειναι δουλὴν βιου ευ ονὴ ὴ . μετ ος με εχει
1 |

ῖδοὺ δ μαδὴτὴς μου Κύριλλος, και ποιὴσαντά με μετάνοιαν εὺλοηιἠσας
-; κ ν . ν : κ κ"αι ἀιιαστἠσαη ειπεν εἶρὸςϊτον πατερα διδαξον αυτον το ἑαιαλτήριοιμ

ὅτι χθἠιζω αὐτοῦ· και γαρ απο τοηυ νυν μαιἶὴτὴς μου\εστιν. καὶ
αν 1 Έ | ε ¬ » ω '_' 1ταυτα εἰπων εκεινὴν μεν ευλονὴσας απελυσεν, εμε δε μετα του πατρος

1 1 2 ~ / 1

έκράτὴσεν. εὶσελδόντες δὲ προς τον αββαν Ζἶροκοπιον και νευσάμενοξ
.. κ -- 6 -- ε ι ν ~

ὴλδνομεν εῖς τὸ 1 ἕπισκοπειον. και τὴι εξὴς ὴμεραι μελλων δδειυσω
7 ι κι κ .ς

ἐπὶ (Ζε οσόλυ α ὁ π εσ ύτὴς ὴλβεν μετα του πατρος εῖς τὸν οικωΘ .

ΡονΗ ον

ΟΕννν( Θ)

1 ὴμῶν 11311111 Εν | εῖσ ΕΘ 2 έμφανίσων Ο 8 ἴστε Εἶἶννςι
4-ίἱ ἐν οῖσ-συνεδρεύων ίΘ}11υ Ο 5 του τε ἐπισκοπεῖου [ἐπισκοπίου ΕΞ
τὸ τὴνικαῦτα κρατῶν Εν τῶ τε [τῶ τότε ννωῃ] έπισκόπω τὴνικαῦτα κἐῃὶ.
τῶν νν θ θείων ἱε1πΗ: Οννθἕ 8 ἀναπόστατον ΟΕ ἀπόσπαστον Ο-
10 ὁ ιμέρων ὁ ἄηνιοσ νν 11 μὲν 11511113 νν 18 καὶ ;ἶΘ111'Β Ε Ι πηὸιτ
τὸν μὴτροπολίτὴν Εν 14 αύτὸν ννἔἔ· | αὐτοῦ] αὐτόν Ο 15 ἄνιον
ννθ: ὁίνιον τη Ο ὅνιον νέροντα Εν 18 τοὺσ] τὸν Ο 18/12 αὐτὸ
τὸ Ο 20 μὴτέρα μου Οθτ | αὐτὴν νν 21 τού δν νν Ι ὴὐλό-
υὴσευ Ο | αὐτήν] με νν | με Ἑε11Η› ν 22 ποιὴσαντόσ μου ἄν
22 όιναστὴσασ με νν | ἄῶα μου Ο 24 αύτου] αὐτόν Ο 2? ἦλΰον
Εν 1 δδεύειννν 28 εἰσ τὰ Οίἔἱ· | μετὰ-πατρὸσ ίεἰτὶὶτνν | πα μου ΟΠ

Ρ.
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καὶ χποιὴσας =εὺχὴν καὶ εὺλονὴσας του πατἐθα %α¿ τὴς μητέρα %α¿
εμε εἔὴλ·δ·εν|απο Σξκυδιοπολεως μετὰ τῶν σὺν αὐτῶι πατἐθωις ιιομίζω
δές τιμιε πατερ, οτιπερ ταύτα εἰδέναι είρὴκάς μοις ἠιιίεςα σωιεβού-
λεϋνἰαει ὶέοίὴτλῖλητον ιὴαἶέααλθν ξαβα λαύραν οῖκῆσαι. ὰμέλει νοῦν
εμου ειρὴκ0:ι0§30τ^ λίεω λ? Νέα λαυρα δι” αὺτου συνέστὴ, μάλιστα διω-
χιἶέντωιζ των .ἶὲριχενους υπασπιστῶνς άπεκρίδὴς λέχων· ναὶ ναί,
ἶαλίω Οεὀα. αὴλα ὅθεὶτῖον μἕστιν οἰκὴσαί σε είς τὴν ἐκείνου ἕχουσαν
επωνυιιιαιὴλαυραιι. και ο>ῖδα ὅτι τοῦτο πάντως άποβὴσεται, ίνα
και ενῇτουτωι προφὴτὴςΕαναδειχινηι ὁ μέχας πατὴρ ἡμῶν Σάβαἐ-_
και ταυτα μεν τα παρ υμῶυ προς ἐμὲ λεχὕέῳτα- ἐ7ὼ δὲ του θεοῦ
ύὶέλοντος ἕτ0ίμω€ ἔχω κελλίον ἐμαυτῶι οῖκοδομὴσαι ἐν τῆι αὺτὴι
ίὶίεχίστὴι λαύραι καὶ ἐν αὺτῆι τὴν οίκὴσιν ἔχειν πρὸς τὸ πλὴρωδῆναι
τήν τε ἐκείνου, ὡἐ εἶοηται, προφὴτείαν καὶ τὴν κέλευσιν της ὺμετέρας
ὀσιότὴτ0£ι ὁ μέντοι μὴτροπολίτὴς πυκνότερον ἀπὸ τότε χαριέντως
ἔλενεν τῶι ἐμῶι πατρί· πῶς έχει ὁ μαϋὴτὴς του άββα Σάβα; ὅμα
δὲ και κατεπεινων αυτον τό τε ὴιαλτήριον διδάξαι με καὶ τὸν όιπόστο-
λον. %αὶ ΘὕΤω€ ῦῦλθνήυας με καὶ άποδρίξας ἐν τὴι ἀρχῆι τῶν ἐκκλὴ-
σιαστικῶν κατέστὴσεν Ι βαδμῶν.: τοιναρουν ἐμφανισδεισῶν τῶν
ιωλεύσεων καὶ τῶν νενομένων ὰφανισμῶν ἐποπτευδέντων τὴι μὲν
πρώ/τὴι ἕἶαλαιστίνὴι ὡἐ τὴν πασαν Σαμάρειαν ἐχούσὴι δώδεκα κεντὴ-
νμριων επθνηἶαντἶ ιἶυνχωρὴσιν δὴμοσίων· τοῖς δὲ δρίοις Σκυδοπόλεως
ως μὴ πολλων αυτοδι νεχονοτων ὰφανισμῶν ἑνὸς καὶ μόνου κεντὴ-
ναριου συνχωρὴσιν δοδὴναι συνεῖδον οί ἐπίσκοποι. ὺπὲρ δὲ τῶν
καεισῶν ἔ%%λὴσιῶν λαβόντες οἱ .Παλαιστινοὶ ἐπίσκοποι χρυσίον

ΟΕννν( Οι)

1 λἰζλν μου Ο 2 πραἶ Ο: τιμίων ἦῶν Εννν άνίων πρῶν Ο |
νομιζω-18 βνϋνῶιι τειτιι 0. 8 ετιπεε εειιιι τν ι ασε-ει Ιιννν:
εἰδέναι ἐὶ καὶ ννωῃ' ἙΘΙΠΒ Ο 8/4 συνεβουλεύσω Ο 4 ὶὶείου ν | νοῦν
Ο: τοι Εννν 5 ὅτι ἙΘΗΙΒ Ο Ι αύτὸν Ο | ἀνέστὴ καὶ μάλιστα Ε
8 απεκρίβὴ Οννω" | ναίἐ Γεἔιἰτ Ο 7 σε ΓΘΜΒ Ο | -ἕχουσαν τὴν
ἐκείνου Εννν θ μένασ 1131111: Ενν 10 καὶ ἙεΙτΙ°ο Ε 11 ἐαυτῶ Ο
12 πρὸσ τὸ] ἐπὶ τῶ νν 18 τε 1`ε111τ Ο 14 μὴτροπολίτὴσ] μοὶ
προπολίτησ ν | πυκνότερον ῖε11Η: νν 14/15 ἔλενεν χαριέντωσ Ε
15 μαβὴσ Ο 1θ κατεπῆνον Ο | τε :®Ϊο11Η: Ο ά 1? ἀποδρὴξασ
με καὶ εύλονὴσασ νν 18 κατέστὴσέν με Εν | Οἔ Εν 1θ ἐ-
φοπτευὕέντων Εν 21 συχχώρὴσιν ἐποιήσαντο Εννν | ὅροισ Ο
22/28 ἑνδσ καὶ_ἐπίσκοποι ῶσ μὴ--ἀφανισμῶν Ενννθὶ 28 δωρὴΰῆναι νν |
συνίδαν Ε συνοῖδαν ν 28 περὶ Οῷ Ωψκαυδὴσῶν Ο καέ-ρ-[ων νν
καυβέντων Ο . 1 1 Δ

Ρ. 552
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ῖκανὰν ἑκάστὴν ἐκκλὴσίαν καεῖσαν άνὴχειραν δαψὶλῶἐ λϋαὶ πθέπολτὶ
κόσμωι ἐφαίδρυναν.

”Ο δὲ μέχας τὴς εύσεβείας ἀχωνιστὴς Σάβαέ τὴν ὑπὲθ Χθὶστὶαλῶὶ'
πλὴρώσας διακονίαν ὺπέστρειιιεν είς δίεροσόλυμα καὶ μετὰ χαι7α€

5 ύπὸ τοῦ πατριάρχου εὶσδεχδεὶς καὶ τοὺς σεβασμίουέ 7ι7@Θσ%'ϋ1ὶήσα§
τόπους καὶ οὶονεὶ αὺτοῖς συνταξάμενος ἦλβεν εὶς τὴν ἔανῖου ίὶίεΰίίστλὶλ'
λαυραν καὶ ὀλίχον χρόνον διατελέσας ὰρρωστίαι περιέπεσεν. ὅπερ
μαδὼν ὁ άχιώτατος ἐπίσκοπος Πέτρος κατὴλδεν ἐπισκέὴιασΰαι
αὺτὸν καὶ βλέπων αὺτὸν μὴ ἐχοντά τινα παραμυδίαν ἐν τῶι κελλίωι

10 αὺτου πλὴν όλίχων κερατίων καὶ φοινικίων παλαιῶν βαλὼν αὺτδν
είς λεκτίκὴν ἔλαβεν εἰς τὸ ἐπισκοπεῖον καὶ ἐπεμελεῖτο αύτου καὶ
ῖδίαις χερσὶν ὺπὴρέτει αὺτῶι. όλίχων δὲ ὴμερῶν διαχενομένων ἀπο-
κάλυψίν τινα εἶδεν ὁ πατὴρ ὴμῶν Σάβας Ι τὴν ἑαυτοῦ μὴνύουσαν

' κοίμὴσιν ού μετὰ πολλὰς έσεσδαι ὴμέρας· ὴντινα τῶι ὰρχιεπισκόπῶι
15 ὰπαχχείλας παρεκάλει ἀπολυδὴναι είς τὴν ἑαυτοῦ λαύραν πρὸς τὸ ἐν

τῶι κελλίωι τελειωϋὴναι. ὁ δὲ ἀρχιεπίσκοπος πασιν τρόποις βουλό-
μενος αὺτὸν δεραπεϋσαι ἀπέστειλεν αὺτὸν εἰς τὴν ἑαυτοῦ λαύραν μετὰ
τὴς δεούσὴς βεραπείας. ὅστις πρεσβύτὴς ἐν τῶι ῖδίωι ὰνακλιΰεὶς
πυρνίωι ἐν ὰρχὴι του Δεκεμβρίου μὴνὸς προσκαλεσάμενος τοὺς

20 πατέρας τὴς λαύρας δέδωκεν αύτοῖς ὴχούμενον τινὰ Βὴρύτιον μὲν
τῶι χένεις .ὶὶίελιταν δὲ τὴι κλὴσει, παραχνείλας αύτῶι τὰς παραδόσεις
τὰς παραδοδιείσας ἐν τοῖς ὺπ” αὺτὸν μοναστὴρίοις ἀτρώτους δια-
φυλάξαι δοὺς αὺτῶι ταύτας ἐχνράφως. καὶ διαμείνας τέσσαρας
ὴμέρας μὴδενδς μεταλαμβάνων μὴδέ τισιν συντυχχάνων ὅψὲ σαββά·

25 των τὴι ἐπιφωσκούσὴι είς μίαν σαββάτων αῖτὴσας κοινωνίαν καὶ

ιο Ρ ιο ζἔῖ ἕυ28,1

ΟΕννν((})

1 καεῖσαν [καυίλεῖσαν νν αυἴ Βαεαι·] ἑκκλὴσίαν Εννν | ἦνειααν Οννθἶ·
1/2 καὶ πρέποντι κόσμω δαφιλῶσ νν 8 ΰἕ Ο 5 δεχδεὶσ νν
8 ὰνιώτατοσλ ἰε111υ νν | όιρχιεπίσκοποσ νν Ο αύτὸνι ἙΘ1111: ΟΟ1
10 αὐτοῦ 1151118 Εννν | φοινίκων ννθἕ 11 ἔλαβεν [Ωἔφερεν Θ] αύ-
τὸν ννθ 1 ἐπεμελὴσατο Ο ἐπιμελὴσατο (1 12 α νν ΰἶ ν 1
ὴμερῶν δὲ όλίχων Εννν 18 ἑώρακεν Εννν 15/14 κοίμὴσιν
μὴνύουσαν Οθἱ· 14 ἦν Ε 15 εὶσ-λαύραν μετὰ τὴσ δεούσὴσ
ϋεραπείασ Ο(} ἐπὶ τὴν λαύραν Εννν 1(ἱ κελλίω Ενν: κελλίω αύ-
τοϋ Ο(} έαυτοῦ κελλίω ν 111/1? πασιν-ιΰεραπεῦσαι Ἑε111υ νν
1?/18 μετὰ τὴς δεούσὴς δεραπείας ῖο1111› Οθκ 111 δικεμβρίου Ο
20 τινὰ ὴνούμενον Ενννθ 1 βὴρύττιον Ο 24 μὴδὲ-συντυχχάνων
{ο1111ι Ο 1 μὴδέ τισιν Ο: μὴ δὲ τινὶ Ενν μὴδενὶ ν

5” ῖθΟ.

Ρ Ο3 Ο εε
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Ζοῃιωνήσας καὶ εῖπῶν τελευταῖον κύριε, εῖς` χεῖράς σου παρα-
ΰήο-ομαι(το πνευμα μ|ου παρεδωκεν τὴν ὴιυχην

Οὕτοος ο πατὴρ ὴμων Σαβας τὸν καλδν ὰχῶνα ὰχωνισάμενος, τὸν
ὁηόμον τελέσας|καὶ τὴν πίστιν τὴρὴσας τῶι τὴς δικαιοσύνὴς κατε-

ὅ Ζοσμήεθὴ στεφανωι. και ὴ μεν τελειωσις αυτοῦ υέιυοιιετι κατὰ τὴν
πέμπτῃαι του Δεκεμβριου μὴνος τὴς| δεκατὴς ινδικτιόνος, ἀπὸ μὲν
κτίσεως κοσμου αφ ουπερ ὴρξατο χρονος τὴι του ὴλίου φοραι μετρετ-
σΰαι ἔτους τετάρτου εὶκοστου ἑξακισχιλιοστου, ἀπὸ δὲ τὴς του δεου
Ζό συ ἐκ παρ·δ·ένου ἐνανδρωπὴσεως καὶ κατὰ σάρκα χεννήσεως έτους 17/ „ 1

10 τετάἕ-[ου εὶκοστου πεντακοσιοστου κατὰ τοὺς συχχραφέντας Ζαόνοὴς
ὑπὸ των άχίων πατέρων Ἱππολύτου τε του παλαιου καὶ χνωρίμου
τωμ ἀητοστόλων καὶ Ίἶὶπιφανίου του τῶν Κυπρίων ὰρχιερέως καὶ
"]{ρωνΟἔ τοιἶ φιλοσόιρου καὶ? δμολο·νὴτρ·ῦ° δ δὲ χρόνρςΝτὴς| αύτού
ἐμ σαΘ%ι\ζωὴς ουτρς εστιν. ὴλὅεν μεν εν ίἶαλαιστινὴι ετων δεκα και

= · %αι εμεινεν εν τωι κοινοβιωι ἐτὴ δεκαεπτα και ἐν ταῖς ἐρὴμοις15 οκτω ~ ι ι . ε ι _ τι . ι. > ι -Ζω ἐν τὴι .ίὶίεχιστὴι λαυραι εποιὴσεν ετὴ πεντὴκοντα εννεα, τελευται
ὁὲ τωχ ενενὴκοστωι τεταρτωι τὴς εαυτου ὴλικιας χρονωι μετα τὴν

1 Ρε, ΒΟ, Θ _ 2 11 '1'1ι11 4, Ί. Β -- θί. ἰτιἀ. Χ = 1. ΒΘΡΒ. 531.-
31. Α-υἔ. 532; ειιιί* άσε ρ·1οἰο11ο ιΪο.1π· 1ιι11ι·οι1 ἀαε ννο11›- ιιοὀ. ειαε 111-
0ιπῃαυ:ἰο1ι8_ῆα11ι·, ὶὶ1;›ει· αετου Οοττευνιτοἰιἰοη ‹:1ἰε Νοἰεο τα ν. 1ῖιι1τ11γιτι. Ρ. 59, 22
211 .Ω-Θ1¬ἔ10ἰο11οτ1 τετ. ζῶἰεε 1ι1ε1ὶο*υἰοι1ε]α1πι·›11αυ 1ἰγ:3111 εο11αε1: 1151· ἀαε
τἰοῇωἕθ ἔε11ο.1τοτι από ιιι οἰειε ννε1Ι:- ιιηςὶ 1.ιιοαι·ιπατ1οι1ε_ηα11τ ατυςεεετττ;
νοῃ 11-Πτι 251111: οι· ‹:1ιε 5α11το ηαοΙ± Βαιοαε Έοα. 1)ε.ιιο1:ει1 Ματ εν, ο11ι1ε
ὥθ :ΟὶἔΘι·ει1κ αηΖαττιοτ1¬:οτι, οἰοο τννοἰυο 1)αὶ›ἰοι·υ11ἕ ἕε1:α11111:, ἀἰο Ζ. 13
-Ὁ Θ8ἱ11Π±,_ 1ἶ11‹:1ο1τ1 άια 1ο1ιτιο ααα Ιεηηἕευε Εο1:ο1πεΡετἰοτ1ε ὰεε Βειλοαε -
(Εθ Βθἰαοτι 1τ·ἰ111ετ·οι1 ευο1ιοη άι1το1ι ιὶἰο 1›ἰορςι·αΡ111εο11ο 1Ξι·τϋ.1:1ι1ι1ς; ίεευ --
ΖΠ 59 ¿ι°α.1π·ετι ειιιἔεεευττ ννἰτά, Ιεοτοτητ Με Ἑο‹1οε_ηα1ιι· ἀαε 94. Εε1οειι·ε]α1τι·
Ηθΐᾶυε 5 532, ‹;1ε.ε ιεϋ αιιο11 ἀειε. 55.111· Ρ. ο. 11 Εεωτψααἰὶ ευ Οτοετὶε ιιιτὀ
6185 6· Βο8ἰοτι1ι·ιαε1α11τ.1αετ1ιτἰο.τιε = 1. ΑΡΝΙ 532_31. Ματτ 538.
Βὶθεθ Ζοαυἰοτυηἐ 181: ‹:11ο 1·ἰο11υἰἔε; ἀοιυτ οιιι· 1111 ξ1α111· 552 1-5.111: ἀετ
5 :ΟΘοΘτ:ι1αοι· ααί οἰτιοτι Βοιιιτιαἔ, ὶιτι 55.111· 531 αιιἰ εὶιιειι Γτεἰιαἔ.
” ”. ἰεχἄ αλεο άἰο ἰ.ὶ1όοι·1ἰοίοτυο, νρ;1. Ρ. 214, 4. 5; ἀἰεεε Β1±ε11ο 1ἰε1'ει·1› ἀἰεδιο .16Ξηῃἔ ‹:1ε:± Αροτιο

οηονννίθὶ

1 τε εειειτειιν κιν 1/2 πεαιτινημι νν ε ῇ ονν ι τεν
_ νν 4/5 κατεκοσμίΰὴ νν κατεκοσμήσΰὴ Ε κατεσκοσμίσδὴ ν

Ζε ὕιχεμβρίου Ο | τῆσ-ῖνδικτιόνοσ ἰο1ι11; Ε Δ 11 ηηῦ 71!-ίῶλ' Εν 1
ὐποῇἔτου Ο 12 τῶν κυπρίων Οθι: τῆσ κυπρίων ννν τῆσ κυπρέων Ε |
ἦ-0_ ὀὲπχσχόπου νν 12 εϊρωνοσ Ο 14 ἐτῶν 1-ο111τ νν 15 ιιαο1ι
ὀἑέὼ Θςτῃ 1ὶειτιι1 τιιαεεουτυ ύπόρχων ἐτῶν νν 10 ἐν ἶθὶιὶν Εννν 1

_ .
καὶ εννεα νν

οτ τν

Ρ. εε-ι
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Γ Χ ~ | 1 3 | 1 ' | Η 31υπατειαν Δαμπαδιου και Ορεστου το δευτερον, τωι εκτωι ετει τὴς
4 δ λ 4 λ λ | δὶ δ δ 4 ·· δ”παρουσὴς εοφυ .ακτου βασι ειας. φὴμὴς ε ια ραμουσὴς κα

ὅλὴς της περιχώρου τὴς τούτου κοιμὴσεως συνὴχαχεν ἄπειρον πλὴΰος
μοναχῶν τε καὶ λαικῶν, παρενένετο δὲ καὶ ὁ ἀνιώτατος ἀρχιεπίσκοπος

-ν | ~ αν ν-× 75 Πετρος μετὰ των εὐρεὕέντων ἐπισκόπων καὶ των τὴς ἀχιας πόλεως
λονάδων. καὶ οὕτως τὸ τίμιον αὐτοῦ κατετέβὴ λείψανον ἐν τῆι ί1ίε·χίστὴι
λαύραι μεταξὺ τῶν δύο ἐκκλὴσιῶν, ἐν ῶι τόπωι τὸν στῦλον τοῦ πυρὸς

ε ν ·ΐ 5εωρακεν. πλὴν ὅτι 05% ηπέὴανιν ουτος ὁ ὁίχιος, αλλά καΰιεύδει ὥς
ᾶνεπίλὴπτον βίον ζὴσας καὶ δεῶι εὐαρεστήσας, καδὼς χέχραπται

ΙΟ ι/ιυχαὶ δικαίων ἐν χειρὶ δεου καὶ οὐ μὴ ὅιρὴται αὐτῶν
δάνατος. άμέλει καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ σῶον καὶ ὰδιάλυτον μέχρι
τ17€ υὴμερον πεφύλακται. τοῦτο χὰρ ἐχὼ αὐταῖς ὅὴιεσιν ἐϋεασάμὴν

ὶ 3 1 ·· κ ν › ιεπι τὴς παρελδουσὴς δεκατὴς ινδικτιονος.
Τῆς νὰρ τιμίας ὐὴκὴς ἀνοιχδείσὴς πρὸς τὸ κατατεΰὴναι τοῦ

15 μακαρίου ίἔασιανου τὸ λείψανον κατέβὴν προσκυνὴσαι του ϋείου
πρεσβύτου τὸ σῶμα καὶ εῦρον αὐτὸ σῶον καὶ άδιάλυτον πεφυλαχ-
μένον καὶ δαυμάσας ἐδόξασα τὸν δεὸν τὸν δοξάσαντα τὸν δοῦλον
αὐτοῦ καὶ τὴι ἀφδαρσίαι τιμήσαντα αὐτὸν πρὸ τὴς κοινὴς ἀναστά-
σεως καὶ καβιολικὴς. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ὰχίου λειψάνου· τὸ δὲ

20 πνεῦμα αὐτοῦ πολλὴς ὴξίωται τὴς πρὸς δεὸν παρρὴσίας, ἦς τὴν
9 - › : ι ..ι ι 91 > -· ο νακτινα δι ολιχων παραδειξαι πειρασομαι. εστιν τις εν τὴι ανιαι
πόλει άρνυροκόπος, τῶι μὲν νένει Δαμασκὴνός, τῶι δὲ όνόματι
5 ~ ~ ~ τΡωμύλος, διάκονος των πρώτων τὴς ἀχία€ Γεΐλυὴιὶανὴῷ Θϋιΐοἑ

1θ Βαη 3, 1 _ 18 ἰῃα_ Χ Ξ 1. 8εΡτ. 54ϋ_31. Αιιἔ. 547. Οαεεἰαῃ
ενα-ι·1α αττι 20. .1ιι1ἰ άἱεεοτ 1τι‹:1ὶοτἰοτι (547), ναὶ- Ρ- 196, 12

οτνκνι α›

5 τὴσλ] περὶ τὴσ νν | πλῆὕοσ Ενθὶ: ὅχλον Ονν _ 5 λείψανον
κατετέὕὴ ννθι λείινανον μετέδὴκαν Ε ? ῶ τόπω Ονθι: ῶ Ε τω τόῃω
ὅπου νν 8 ΰίἶἴ ν 10 δικαίων φυχαὶ Ε 11 βόσανοσ [= 85.11]
νθι | άμέλει τοι Ενννθι | σῶον καὶ άδιάλυτον ἰο1α1Β Οι σῶον Ο:
σῶον ἐν τῶ τάφω Εννί 11/12 διέμεινεν καὶ πεφύλακται μέχρι τὴσ
σἠμερονν 14 αἶ Ο, 1ἰατις1α1οαοεο1ιτιἰυ1:ο1ιΕ 1 καὶ πρὸσΕ | τεΰῆναιΕ
15 λείφανον] σῶμα Ε 15/111 κατέβὴν-σῶμα 1-ο111ι: Οι 15 σῶμα Ο:
λείινανον Εννν | εύρὼν ΟΟ1 | ἄλυτον Ο 1? καὶ ἙΘ1111: Οθ
1?/18 τὸν3_τιμὴσαντα 1”ο111υ νν 18/11) καὶ καΰολικῆσ άναστάσεωσ Εννν
12 λειφάνου Ο: αὐτοῦ λειὴιάνου Εννν λειψάνου αὐτοῦ Οι 20 τὸν δν 1ν
20/21 ὴσ-ὰκτῖνα] τοῦτο δὲ ἐξ ὥν εὐερνετουνται πολλοὶ νν 21 διὶ όλίνων
1131115 ΟΘ | αἶ νν 21/22 αρχυροκόποσ ἐν-πόλει ιν 22 τῶι
δὲ 161111: Ο 28. 185, 1 ηώμυλλοσν ηώμιλλοσ Ε 28 τη άνία Ε |
χεδσιμανὴ Ε νεδσὴμανη νννθἕ

(Ϊ 8.'
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. ν Ο Κ' Δ | ν ( ~δε μοι ο- Ρωμυλος; διὴχὴσατο λεχων ότι κατὰ τὸν καιρὸν τὴς κοιμὴσεως
-ν Β 5 ν 1 › _,του μακαριου Σἱαβα εσυλὴδὴ το |αρχυροκοπειόν μου καὶ όιπώλοντο

. ~ τ ε × „μεχρις -που μρνυρου λιτρων εκατον_ ενω δέ, ῳὴσὶν_ Ρυὴέωἐ ἐξηχ.ὴ.0„
~ Ἡ |

εἰς το μαρτυριον του ανιου Θεοδώρου καὶ ἐποίὴσα ἐπὶ πέντε ὴμέρας
ν-× #5 ~ 1τὰ φωτα του ναου και έμεινα νυκτὸς καὶ ὴμέρας κλαίων ἐπὶ Τῶν
| ~' |καχκελλων του δυσιαστὴριου. περὶ δὲ τὸ μεσονύκτιον τὴς πἐμπτης

ὴμέρας είς ὕπνον ὴρπάνὴν καὶ θεωρῶ τὸν ἄνιον τού Χριστοῦ ° μάρτυρα
Θεοδωρον λενοντα μοι· τι έχεις; τί ἀδὴμονεῖς τοσοῦτον καὶ κλαίεις;

1 Έ' Ρ/ 1 ίὡς δε ειπον οτι τα ῖδια καὶ τὰ ἀλλότρια ἀπώλεσα καὶ τοσαύτας
ο ι λ Ἀ 1 ει 1 5 ι ¿ .ὴμερας συντριβομαι και ουδεν ωφελὴσα, λενει μοι ὁ άνιος νιέιτεισοϋ

7 5 · -τι ι 1 _ ·τ κιοὐκ ὴμὴν ωδε ὸαελὸναιλιιμειι ναρ συνδραμειν καὶ τὴι άχίαι του ὰββα1 . - „ 1
Σάβα ψυχὴι υπαντὴσαι καὶ δδὴχὴσαι ταύτὴν είς τὸν τὴς ἀναπαύσεως
τόπον. καὶ τὰ νυν πορεύου εἰς τόνδε τὸν τόπον καὶ εὺρίσκεις τοὺς
κλέιναντας αὐτόδι καὶ τὸν ἄρνυρον. καὶ ὰναστὰς αὐτὴι τὴι ὥραι

1 ει „ ν _, ιτ
καὶ λαβων αλλουὶ; τινὰς απὴλὐυν εἰς τὸν ὑπὸ του άνίου μὴνυὐέντα

1 ‹| | _.

τόπον και ευραμεν ουτως καδὼς διὰ τὴς ὀπτασίας ἐμὴνύὅὴ.
Δύο τινὲς άδελφοὶ κατὰ σάρκα ἐκ τὴς πεδιάδος δρμώμενοι ἀπὸ

ιν ,_ | -;

Βουριρῶν Τῖιἐ κωμὴς πίστιν ειχον είς τὸν ἐν ὰχίοις Σάβαν, ὅδιεν
1 1 = 1 -· = - ι ε 5 › ικαι τους απο των αυτου μοναστὴριων εκεισε εις διακονιαν κατερχο-

χιένους πίστει δεχόμενοι ἐὕιεράπευον, ἐσπούδαζον δὲ καὶ τοὺς ἑαυτῶν
# ...

πόνους δεαρεστως διανέμειν. ἐξ ἐνερνείας δέ τινος σατανικὴς ἐν
τῶι καιρῶι του τρυνὴτου τοσοῦτον οί ἀμφότεροι ὴρρώστὴσαν, ὥστε

~ Φ ι 3 ~ |__
ὐπὸ των ιδιων αποχνωσβιὴναι· αὐτων δὲ λυπουμένων διὰ τὴν ὰπώλειαν

2” Π. \ Ρ ~ Η ι Ρ ιτου τ@'ϋ3”7;ὶΘΌ ιωι; ὸὶε ὰνάμνὴσιν του ἀββα Σάβα ἐλβόντων τὰς εὐχὰς
τ' . ε 5 κιαὐτου εκαλουν εις' βοὴδειαν. καὶ ἐπιφαίνεται εκαστωι αυτων κατ;

| › ~ ___ _, ..ι
ῖδίαὴ λεχωὴ ιδού ἐδεήιβὴν του υεηυ ὑπὲρ τὴς ὐχείας ύμων καὶ ἑχαρί-

| οι-ι ~ ~ κε

σατο οι τὴν αιτι σιν. τοινυν ἐν όνό ιατι Ἰι σου λ ιστου του άλα δινου
1 ν : ι ο \ |- η 1ε . - 5 1θεου, ανασταντες εξελὐετε εις το έρχον υμων. οι δε παραχρὴμα εν-

ΟΕννν(Ο‹)

1 δέ μοι 1151111; Ε ἐμοὶ νν 1 ὁ .Ρωμύλος 101111: Χν Ι διὴνὴσατό μοι Ε
2 ἐσυλώίὶὴ Εννν 8 μέχρι ·νν(} 1 ἀρνυρίου Εν | εὐδέωσ ίε1111› ΟΟ
5 ἔμενα Ο 5/(1 τὸ κανκέλλιον Ε ίἱ μέσον Ο | πἑμπτὴσ 1'ε1111› Ο
Η άπώλεσα καὶ Οθὶ: άπολέσασ Εννν 11 ἐκελεύΰὴμεν Ο ἐκελεύσὕὴν νν
12 άπαντὴσαι Εν | καταπαύσεωσ Ο 18 εὐρήσεισ ἐκεῖ νν 14 αὐ-
τόθι] άμα νν · 15 λαβὼν] |ιιεϋ° ἑαυτοῦ λαβὼν 01 | τινὰσ μεδὐ ἑαυτοῦ
ἀπηλὕεν Ο | άπὴλιΪὶ·εν_Ξ 16 ιτῦρον νν εὐρεν Οὔ | διεμὴνύίὶὴ Ο
ἐμὴνύΰὴ μοι λιν 17 ΟΘ ΟΕννν | κατὰ σάρκα 1131111: νν 18 βου-
ρίνων Ο 1 είχον Εν: έχοντεσ Οννῶ 18/12 ὅὕεν-ἐκεῖσε] πάντασ
τοὺσ ἐκεῖδεν νν 25/20 καδ® ἰδίαν Ε 211 περι Ο 1 ὐνείασ]
ὰδελφότὴτοα ννωῃ 2? Ἰὴσοῦ ί-ε1111: Οι τοῦ νν 28 ἐξέλὕατε Ε

Ρ. εεε
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ὁυναμωΰέντες Ι άπὴλὕον εἰς τὸ ἔουον αὐτῶν ἀπαννέλλοντες τοῖς
ἰὁίοις τὸ ὕαυμα. ιιαὶ ἀπὸ τότε κατ) αὐτὴν τὴν τῆς ὕαυματουονίας
ὴμέηαν πάνὅὴμον έοοτὴν ὅλωι τῶι ἑαυτῶν ἐπιτελουσιν κτήματι.

Γυνὴ τις ἐκ τὴς ιιαὕὐ ἠμας μὴτοοπόλεως ὁομωμένὴ Ρὴνάοους
5 ιιαλουμένὴ δύο κοοτίνας ἐτάξατο ποιῆσαι τῶι τε Καστελλίωι και

τῶι Σπὴλαίωι. πάσης δὲ τῆς ὐπουιηιίας ἐτοιμασὕείσὴς αἱ συνὕἐμεναι
ὐφαναι τὰ ὀόξαντα ἠὕέτὴσαν. της ὁὲ Γὴνάρους σφόὁηα λυπου-
μένὴς φαίνεται αὐτῆι καΰθ ὕπνους ὁ μακαθιτὴς Σάβας λένων· ἕωὕεν
μετάπεμι/ιαι τὰς ηιεηὁίας ιιαι ἔοχονται και στλὴοοὐσιν τὸ ἔονον. και

10 μὴ λϋπου' Οὐ νὰο ἕμποὅίζεται ή καοστοφοοία σου. ἐμφανίζεται δὲ
και ταῖς νεοὁίαις ὁμοίως, ὰαιανακτῶν ἐπι τῆι τοῦ ἔργου ᾶναβολῆι.
πθωίαἐ δὲ νενομένὴς ἦλὕον πασαι μετὰ χαοας και ιτοοὕυμίας, ὁιὴ-
νοὐμεναι ἀλλήλαις τὰς ὀπτασίας. και οὕτως ἐπλὴοωσαν τὸ ἕηνον
εὐχαοιστουσαι τῶι ὕεῶι.

ἰὅ Χρόνου ὅἕ ἱιιανοὐ ὁιαὁοαμόντος ὁ οἰκονόμος τὴς ιιίενίστὴς λαύοας
%αμἠλους ἔμισὕιώσατο Σαοακὴνικὰς παοαιιομίσαι βουλόμενος ἀπὸ

” τῆ§ νειιοας ὕαλάσσὴς τὸν ἀπὸ /ἰἄαχαιοοὐντων ἀηιοοασΰἐντα σῖτον.
ῶς οὐν αδ κάμὴλοι ἔφΰιασαν πεφοοτωμέναι τὴν λαύραν, μία ἐξ αὐτῶν
ἀπὸ τῆς ἐπι τὸ ξενοὁοχεῖον ἀνεοχομένὴς ὁὀοὐ ἐκκλίνασα εἰς τὰ ὕεξιὰ

2θ ιιατέστεσεν ἀπὸ του κηιμιιιου εἰς τὸν χείμαοοον πεφοοτωμένὴ ἐπὶ δέ-
κα ]σχεὁὸν ὰνὀηόμὴιια τὸ ὕιρος ἔχοντος του κοὴμνου· ὁ δὲ τῆς καμή-
λου δεσπότης Σαηακὴνὸς ῶν ἔκραζεν λέγων· ᾶββα Σάβα, αἱ εὐχαιἶ σου
βοὴὕἠσουσι τὴι καμὴλωι μου. και ιιυλιομένὴς τὴς ιιαμὴλου ἕβόα°
ἀββα Σάβα, βοήὕει. και ὕεωοεῖ αιέοοντά τινα ἱεοοποεπη τῆι κυλιο-

26 μένὴι καμὴλωι ἐπικαΰὴμενον και δηομαίως ὁι” ἄλλὴς ὁὁοῦ κατελὕὼν
και πλὴσζον τῆς καμήλου γενόμενος τὸν μὲν ἐπικαὕήμενον ηιέοοντα
Θὐῇἕ ειἶρενς τὴν κάμὴλον ὐνιἦ φυλαχὐιείσαν πεφ-οαοτῶμένὴν ξἕνείοας
ιιαι δι ομαλωτεηας ὁὅοῦ ταύτην εἰς τὸ ξενοὀοχειον ανα·μα)»ων ἀπε-
φοοτωσεν. ὅστις βάηβαηος τῶι .παηαδόξωι του ὕιαὐματος ᾶαιασΰεἰς

Ο.ῖζιννν( Θ)

1 ἑαυτῶν ν 2 τὴν ἰοἰτἰἰι Ενν 2/8 τὴσ ὐιαυματουονέασ τὴν ὴμέ-
ραν νν 4 Ιι Οβννν θ αἱ Ονδἶθ: και [ιν '?/8 λυπὴΰείσὴο· Ενα
8 ἐπιφαίνεται Ο | ὕπνον Εν Θ νι@σσασ Τιν 11 νἐηδισσαισ Ε
νέοδισαισ ν Ι μεταβολή ννθἕ 1ὔ Π./Ι Οζβννν Ιίἱ σαοακὴνὰσ Ο
18 αἴ κάμὴΖοιΟνν: αἱ μισὕωΰεἰσαι κάμηλοι (ἔἐμισὕώὕησαν αἱκάμὴλοι και [ιν |
εῖσ τὴν νν 2θ χειμάηηουν ἐπιφοοτωμένὴ νν 20/21 πεφοοτῶμἐνη
τοϋ κηημτοϋ ἐπὶ-ἔχοντοο· Εν | δέκα ὕὲ Ο 21 τοϋ κοὴμνοῦ ἘοΙ1Ρο Ο

Ά 122 ἐθιηαξεν Εν 22-24: αι ευχαι-Σαβα ίοΙ:Η› Ο 28 βοηυησωσιν
ΕΟ 26 ἐπικαυημένω Ο | δηομαῖοσ Ο 27 ουκ ν 28 ταυ- 1
την-ξενοὕοχεϊον ΓΘΙΠΒ νν
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Ά : ειῇ 5 π ετ 3 \ | _'
ύἦυ εύαστω ε"α”υτ0ἶ' ὁθχἶται 869 Τηι' λαϋθωί τὴν του ποεσβύτου

. . . τ . . ε - < κ „δὴκὴν πἔοσκυνων καιμταοεῃςων εκ του εαυτου καμάτου τωι κατὰ
καιοον οικονομωι τοιμισιον ἑν ὐπὲο εὐχα¿›ιστίας_

Ϊἔοιτὰ τοῦτονετὰν χρόνον Ζάκκος ῶικοδομἠδὴ μέρας ὑποκάτω του
.Ι 1 νωπυιηιιου του εν ανιηοις πατοος ὴμων Σάβα ἐν σπὴλαίωι, ἐν ὥι αιιάβασω

ι· -· ~ τ › νυπὴοχεν ιῖουπτὴ απο τὴς δεοκτιστου εκκλὴσιας ἐπὶ τὸν εἱθὴμἐνον
| _ ~ ( /στυηηιοιν εν δε τὴι υπεηκειμενηι πέτηαι ιτοὸς ύφος σκεπτούυιν ὼωω.

ὁόμὴσαν οἱ πατέρες? ποὸς τὸ ἐν αὐτῶι διυλίζεσδα ὸ ύδωρ ιτοότε¿›0ι›¦
Έ- υ × " νειδ: ούτως εΦ£| Τθν λακκον κατιέναι. ιῖίάμας τις Βὴδλεεμίτὴς

1 | ~ _/

χοίστὴς τὴν τεχνὴν το ἐουον του τε λάκκου του σκεσττουθίου
Ζ " ~ ×··< Α |πεποιὴκεν. ασΤις“Τ77ι τοασκεπτουηίαυ οκιοκαλιαι ἐφιστάμενος, ἔχωι

μαδὴτὴν τινα παιδα Αυξεντιον καλούμενον, | χειμῶνος γεγονότος τὸ
ει 2 | ~ χ ι· ν ζ › τ , ~υδωο εδεμετο, των δε υδατων :ιτ}ὴ·δυνδ·εντων εοοανὴ τὸ εηηιον τοι)

„ - ι -σκεπτουοιου. και ο μεν Μαμιις ανδοειος ων διαφυνειν τὸν κίνδυνον
›ι 6 ι ,. _„ ~

ηαιδίως ισχυσεν, ο δε σταις καταλὴφδεις ὐπὸ του συμτιττώματος των
κ -ι Ε |__ ~

τε λίθων και του σφοδοου ύδατος συνκατεσύηδὴ ἀπὸ του κοὴμνου
ι ι ~ _ ,„ „ _'

κάτω εἶς ΤΘ μεσιαυλον τὸ ἐν μέσωι των δύο ἐκκλὴσιων, ἐνδα κειται
| ι-< ~ σ «τὸ τίμιον λειψανον του=ἀνίου πατοὁς ὴμων Σάβα° έχει δὲ σχεδον

Ι ετ _ 1 | Ι Χ Ἡ Ϊτο του κοημνθυ υψος Οηνυιας δεκα. και μετα το παυσασδαι τὴν
| ξ _ σε 'Ψ 3!βοοχὴν εὐοεδὴ ο εταις ύποκάτω του συμπτώματος των λίθων εμποο-- ισηιεν τὴς ΰιεοκτιστου ἐκκλὴσίας μηδὲν βλαβεὶς τὸ σύνολον. τούτου

οι > 1 ~του θαύματος αυτος ἔνὼ δεατὴς αιένονα ἀπὸ της Νέας λαύρας ἐν
._ -· _ ι _ κ ν ν ναὐταις ταιἐ ημωαις εις τὴν ιῖίεηιίστὴν παοανενομενος λαυηαν βουλα-

# ι ν : ν- 9 -· κενος τοπον πεηιοτοιὴσασδαι και κε)λιον ε αυτωι οικοδο σ σαι. και
μ ,„, ι ΞΑ -× : ι ι 2- ι Ιω ν :μ7 κταυτα μεν εκ στο ι των ολιγα πεοι του δειου ποεσβυτου αναλεξαμενος
α¶›ε·)ωα·ι|ιάμὴ·ν° καλεῖ δέ με ὁ καιηὸς τὰ συμβάντα τοῖς αὐτοῦ διαδόχοις

_ > |

τε και μαδὴταιε εκ μεηους διὴνήσασδαι.
'Ο ὰ ας ίἰἔελιτας δ τὸν ὕεῖον π εσ ύτι ν διαδεξά ενος τὰ διὰ

/ * / 1 | | Θ Χ Γ Ιτοῦ Σουμμου δοδεντα κοιτα δειαν κελευσιν χίλια νομισματα υπεο τῆς
τοῦ κάστοου οίκοδομης ἢ τῖαδυμίαι ἢ ἀπηανμοσύνὴι χοὴσάμενος δέ-

καςεις

ΟΕννῖ7( Οι)

2 καμάτου Ονν: κόπου νθ κώπου Ε 8 τηιμίσιον Ο τοιμίσιν νν τοιμή-
σιν Ε τοιμίσσιον Ο τοιμίσσιν ν | ἕνα Εν 4- Π' ΟΕννν θ κουπτὴ
ύπηῃχεν νν 'Ϊ ὐποκειμένὴ ν | σκεπτούηιν ν σκεπτούοιον Ε σκὴπτοῦ-
ηιν Οννςἔ 10 τῆ τέχνη Ο 1θ. 11 σκητιτουοίου Οννίἔἕ 18 πλὴδυ-
νόντων Ο 14 σκὴπτουηίου Οννθ 15 ἴσχυσεν] ὴδυνὴυὴ νν
18 συνκατεσύοὴ ννωῃ συνκατεσύηΰη ΕΟ 17 μέσαυλον ννθτ | τὸ-μἐσωι
ί-ΘΗΙΕΩ 20 ηύηέδη Ο 21 τούτου δὲ ΕΟ 24 τὸν τόπον Ονν
28 ΠΓ ΟΕννἰἴ 2θ σούμου Οννω" σύμμου Οι | τὴν δείαν 11?

ΠΒ 82
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δωκεν τῶι ἀοχιεπισκόπωι ίἶέτοωι και οὕτως ἔκωλύδη τοῦ κάστοου
οικοδομή, ό μέντοι πατοιάοχης τὰ χίλιωδεξάμενος Ι νομίσματα
διαφοοοις αὐτὰ διένειμεν μοναστηοίοις. τούτου τοῦ ὰββα ίιἔελιτα

- τὴν τοῦ δείου ποεσβύτου ποίμνην εὐδηνοὐσαν παοαλαβόντος λύκοι
5 αὐτὴν λυμήνασδαι ὴμελλον, ει μὴ του ἀοχιποίμενος χοιστοῦ τοῦ

δεοὐ ἡμῶν ἐπισκοπὴ διέσωσεν· πῶς δὲ και ποίωι τοόπωι, δι) ὀλίηιων
> - -Ι 2εοω. του πανευφὴμου πατοὸς ὴμων Σάβα ἐν σαοκι πεοιόντος μία
- ι „ τ -της πιστεως δμολονία ὐπηοχεν ἐν πασιν τοις κατὰ τὴν ἕοημον μονα-

στηοίοις και ἦν ἰδεῖν πάντα τὰ τέκνα τῆς Ἱεοουσαλὴμ ποοευόμενα
10 εν τῶι οἴκωι του δεου ἐν ὀμονοίαι, τῆι συμφωνίαι τῶν θείων δονμά-

των τὸ ἄοοηκτον και άστασίαστον κεκτημένα, ῶς πληοοῦσΰαι τὸ
νενοαμμένον τὸ ἄοον κύκλωι τους όφδαλμούς σου και Ϊδε
συνηνμένα τὰ τέκνα σου. του δὲ ἀοίστου ποιμένος τῶν τῆι-
δε μεταστάντος τὸ ἑαυτοῦ ποίμνιον νένονεν ῆποοημένον ὑπὸ ποιμένος

15 άπείοου άνόμενον. οι ηιὰο πεοι Νόννον τῆς του πατοὸς ημῶν κοιμή-
σεως δοαξάμενοι, λέγω δὴ Σάβα, τὴν ἔν τῶι βάδει τῶν σπλάνχνων
δημοσιεύσαντες κακοδοξίαν ἐπότιζον τὸν πλησίον ὰνατοοπὴν δολεοὰν
και οὐ μόνον πάντας τους ἐν τῆι Νἐαι λαύοαι λοηνιωτέοους εις τὴν
εαυτῶν μιαοὰν συνκατέσπασαν αἴοεσιν, 'ἀλλὰ και τους τῆς ιιἰαοτυοίου

20 μονῆς και τους τῆς Φιομίνου λαύοας ῆδη τῶν αὐτῆς πατέοων κοιμη-| ~ ~ Ν 4
δνεντωνιΦιομίνου τε και Σωιζομενου των μακαοίων φοιτητων νενονό-
των και Ισυνανωνιστῶν του δείου ποεσβύτου. οὐ μὴν ὰλλὰ και εις

κ ν __ 'την ίιβυιστην λαύοαν και εις τὰ λοιπὰ της ἐοἠμου μοναστῆηια ίσχυσαν
ς. ^ κ ν ν _ νιν ολινωι ¿οονωι την Ωοινενους κατασπειοαι κακοδοξιαν. κατ>

:¬ π ι ι | ~ ___26 αυτον δη` τον|χοονονηλἱηομετιανός τε ὁ της Μαοτυοίου μονης ῆνού-
ς 1. ... ..ι ν ν νμενος και Θεοδωοος ο επικλην Ἐἰσκιδας των της Νεας λαυοας έξαρ-

1 ) | οιζω/ν νενονως αμφοτεοοι της ”Ωοινένους λύμης μετασχόντες εις κόοον
ανεπλευσαν ἐπι ίίωνσταντινούπολιν και ὐπὲο τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνό-

12 188 80, 4 ··- 17 11813 2, 16 _ 28 1310 σύνοδος ἐνὀα ιουσαιί
ιπιτοτ Με-ιηαε ταἔτο νοπι 2. Μαἱ Βἰε 4. ιΪι1τ1ἱ 536

οτινννιω
2 νομίσματα λαβὼν 1?? 8 μοναχοϊσ Ο | Πἄελιτα ί-ο111ὑ Ε ὅ ξιιελ-

λον 17? ἦδελον Ο | μὴ ή Χαἴν0Π° Ο “Β 1ιαο]1 διέσωσε αυτ Βαιπἀ Ζιι-
εςοεουυυ ταύτην Ψ | ποίω] ποϊ 17 12 τὸ Ο: ἙΘΙΠΒ Ενῖιἰἶἶἑ
18 ποιμένοσ] ποιμένοσ απείρου ὰνόμενον Ο 14/1ὅ ὑπὸ-ἀνόμενον ἙΘΙΠΒ Ο
16 νόνον Οἶιν | ῆμῶν Ο: ίοιτιυ Ον ἡμῶν σάβα Εννῖἶ 1θ δοεξάμενοι Ε |
ιἐνω-πανι οι ιεωι τνννα ιν τιν] πωσ νν 18 Νέα ιειιιι 1.
20 ῇἕων αὐτῆσν 2ὅ/2ίἰ τε ὀ·¬ῆνούμενοσ Ἑοιπἰιι Ο 2? νενονότων Ο τό-
τε νν 28 και 1”οΙ1Η: 1?? καλχηδόνι νν καλχιδόνι Ο καλχιδώνι Ο

Ρ
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δου ποοσποιούμενοι ὰγωνίζεσδαι και διὰ τῆς παοαδίέσεως Λεογτίου
τοῦ ἀνωτέοου μνημονευδἐντος Βυζαντίου ποοσκολλῶνται τῶι πάπαι
Ε-ησεβίωι και διὰ τούτου τῶι εὐσεβεστάτωι ὴμῶν βασιλεῖ και τῆι
της ὑποκοίσεως Ξτεοιουσίαι τὴν κακοδοξίαν ( ἕπισκιάσαντες και
ποώτὴς παο5οησιας\εν¦τωι παλατιωι μετασχοντες ο μεν Δομετιαγὸς της
Γαλατῶν χωοας την ιεοαοχιαν παοελαβεν, δ δὲ Θεόδωοος τὴν Ζζαισα-
οείας Καππαδοκίας διεδέξατο ποοεδοίαν. ἐντεῦδεν οι πεοι Νὀννο-τι
Ζσχὺν πλείονα λαβόντες σπουδαίως και ἕπαγούπνως τὰ "Ωθτγἐνετα
σπέθματα πανταχοῦ τῆς Ζἶαλαιστίνης κατέσπειοαν.

Τοῦ δὲ όιββα Μελ.ιτα τῆς τοῦ ὰββᾶ Σάβα όιγέλης ἐπι γοόνοιος πέντε
Ζἔατήσαντος και τελευτήσαντος, τελειωδέντος δὲ και τοῦ μακαοίου
Θεοδούλου τοῦ πολλάκις ὰνωτέοω μνημονευδἐντος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
Γελάσιος τὴν τοῦ ὰββα Σάβα ὴγεμονίαν διεδέξατο | ἐν ὰοχῆι τῆς πεντε-
καιὁεκάτης ινδικτιόνος. ὅστις ελάσιοςτὴν ὴγεμονίαν παοαλαβὼν
%α¿ τὴν ”Ωοιγένους λύμην πολλους τῆς ἑαυτοῦ συνοδίας νεμομένην
ϋεασάμειιος, γνώμης γενόμενος τοῦ δεσπεσίου Ἰωάννου τοῦ ἐπισκό-
ποιυ εκαι ὴσυχαστοῦ, συναγωνιστὰς ἔχων Εὐστάδιόν τέ τινα καλλι-
7/Ωάφογ τῶι γένει Γαλάτην και Στέφανον Ίεοοσολυμίτην και Τιμό-
δεον Γαβαληνὸν τὸν μέχοι τοῦ νῦν ἐν τῆι Σκὴτει ταῖς ὰοεταῖς δια-
λάμητοντα το συγγοαμμα τοῦ ἐν άγίοις ”Αντιπάτοου τοῦ ἐπισκόπου
Βόστηων το κατα των Ωοιγενους δογμάτων επ” ἐκκλησίας ᾶναγινώ-
0.280-ἶ9·αι πεποίηκαν. ὅδιεν κινηδέντες οι τὴν ψυχοφδόοον αιοεσιν
εἱσὀεἔάμενοι τὴν ἐκκλησίαν ἐτάοασσον. γἐγονεν δὲ τῆς διαστοοφῆς
ἀαχηγὸς Ἰωάννης τις διάκονος τῆς λαύοας και κανονάοχης :Αν-
ΉΟΖε×ὺς τῶι γενει, ὴὅστις τοῦ ιεοατείου ῦπὸ τῶν πατέοων ἐκβληδεις
ὀιὰ τὴν αίοεσιν συμφατοιάζει μετὰ Ἰωάννου τοῦ ἐπίκλην Βοοντο-
ὁα¿|ωΟνος και Πτολεμαίου και ἄλλων. οίτινες παοασυνάγματα ποι-

1Ο_ 18 11161. Χν = 1. ΒΘΡΒ. .53θ_Β1. Αιιἔ. 537. Μωὶιειε 5 ιῖεωυτε
εἱῃἀ νοττι 5. 1)οτεττιισο1: 531 εναι ἔετσοιτιτου.

Οτοιιιλἴιθι

2 βυζαντίου τοῦ-μνὴμονευδέντοσ Ο Β διὰ τούτου Ονν: δι” αὐτοῦ
Εχτς; ὅ παοοὴσίασ τῆσ Ενννθτ '? πεοι νόνον ῖινωΐι' πεηίνον Ο
8 Π¿εΖον ΟΕ πλέον Θ 1 ὡοιγενίασ 17 Θ Παλαιστίνησ] οῖκουμένὴσ 111
10 ΪΪΖΪ ΟΒἹἌΪ 18 ὴγουμενειαν \7\ι 11 ἡγουμενείαν νν 15 πολλουσ]
.υπο 5-τολλοὺσ Ο 1? τέ 1”οΙπ1τ ΟΟ 19 γαβαλινὸν Ο και γαβαλινὸν Ο

7ε/ἔαλινὸν Ειἴιλι 1 τὴν σκήτην εῦοον ἐν ἄλλω ν απι Βειιιἀ: κλητῆ ΟΕνΖλίτη 1?? κλὴσει Ο 20 ἐν ἀγίοις] μακαοίου νν 1 τοῦη ἙΘΙΗΙ; Εν
22 πεποίὴκαν Ον?-: παοεσκεύασεν Ενθτ 28 εισδεξάμενοι ἐταοάσσοντο Ἄι |
Ζαταστηοφῆσ νν 2θ συνφατοιάζει Ε | τοῦ] τὸ ἌΪΟ

1ι84ι
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οῦντες ἐπειρῶντο πολλὰς διαστρέφειν ψυχάς. τότε οι πατέρες κοινῆι
Ϊ ν·# | | 1 1γνωμηι της λαυρας ἐξαυσαν αὐτους κατα ιαρος, τεσσαρακοντα

σχεδὸν εὐρεδέντας. οίτινες εις τὴν .ίνέαν λαύραν ὰπελδόντες προς
1 Ζ 1 / 1 / 1 ~ > 1 4τε τον ίνοννον και Ζ1εοντιον τον Βυζαντιον το τηνικαυτα απο Ϊἕων-

5 σταντινουπόλεως παραγεγονότα και κατὰ τῶν τοῦ μακαρίου Σάβα
διαδόχων ὲμμανῶς ἔχοντα κατεβόων τοῦ τε ὰββα [ Γελασίου και τῶν
τῆς ίἱάεγίστης λαύρας πατέρων. πάντων δὲ αὐτόδιι τῶν τῆς αἱρέσεως
ὰρχὴγῶν συναδροισδέντων Λεόντιος ὁ Βυζάντιος ἐνέχων ἔκπαλαι
τῶι μακαρίτὴι Σάβαι συμβουλεύει τοῖς πασιν αὐδαδείαι χρὴσασδαι

1 1 λ 1 1 _10 και την .ίιίεγιστὴν καταστρέιγαι λαύραν πρὸς το μη κατοικεισδαι.
και συνάγει εἰς τὴν Νέαν λαύραν πάντας πανταχόδεν τους τῆι κακο-
ὁοἔίαι συμπεριφερομένους. οίτινες συναδ·ροισδ·έντες ὴλδον μετὰ
Λεοντίου και τῶν διωχδέντων είς τὴν τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου μονὴν
συναρπάσαι νομίζοντες τόν τε τῆς μονῆς ὴγούμενον Σωφρόνιον τὸν

15 ὰοίδιμον και τοὺς πατέρας, αλλ) ἐματαιώδη αὐτῶν ὴ βουλὴ και ἐξῆλ-
ὼνωῃωω ῶω ῶπωωἐωωω εωὡποΜωιΛω”ω·Ἱ . ιι ιι ν ν | =

Ϊ -ωκατα Γελασιου και της ίιάεγίστης λαύρας ὰπσστειλαντες εις διαφό-
ρους τόπους και συναγαγόντες ὀρυκτῆρας και άμας και μοχλοὺς

ων ~ ~ 1 3σιδηρους και τὰ λοιπὰ της καταστροφης ἐίργανα και αγροικικὴν βοὴ-
2Ο δειαν απηρχοντο μετὰ πλείστης μανίας τὴν .Μεγιστην καταστρἐυιαι

| ~ _' _' ·λαυραν ὁ δὲ του αββα Σάβα ὐεὸς μέγα θαυμα ειργάσατα οὔσ-ης
γαρ ωρας δευτερας ἐπέπεσεν επ) αὐτοὺς ὰχλὺς και σκοτος και πᾶσαν

λσυγκλασδιεντες τὴν ὴμέραν διὰ τραχέων τόπων και ὰβάτων δδεύοντες,
¦ _, -ο -‹ως παρά τινων ακριβως ειδότων μεμαδὴκαμεν, μόλις τηι έξης ὴμέραι

_ 2 1 ~ ιο25 εις την του μακαρίου ιῖάαρκιανου μονὴν εὐρέδησαν και οὕτως τὸ
1 ··· ±κοινον φως δεασάμενοι ὐπέστρειραν εις τὰ ἴδια άπρακτοι και κατὴι-

ί ~ ~ ..σχααμενομ |τουτο ἐδαυματούργηοεν ὁ των δαυμασάυν δεὸς ό τοκ
ι· ν ± _ -# ιουπερηιμανοιςΙαντιτασσόμενος, ταπεινοις ὁὲ χάριν ἐπιμετρων, ὁ

_' / |του Δ/1ωτ και Ἑλισαιου πατάξας τοὺς ἐναντίους ὰορασιαι.

22 Αεί: 13,11 - 2? Ρνον 3, 34 ¬ 28 Θεια 19,11 ¬ 28 111 Βοἔ θ, 18

ΟΕννν”( Θ)

2 αῦτοὺσ κατὰ μἐροσ ἐξέωσαν [ἐξεώσαντεσ ν] Εν κατὰ ιιέοοο' ἑἔέωσαν
[ἕξωσαν Θ] αὐτοὺσ ννθτ 8 εὐρεΰέντεο Ε 4 τὸν1 ἙΘΙΠ15 νννθι Ι
νόνον Ονν | τὸνε] τὸ ννν 10 λαῦραν καταστρέιναι Ο 1.1 πάν-
τασ ίσων νν 14 τε 1-ο111"υ Ον, οονν. ν 1 τὸνε] τινὰ Ο 1ίι καται-
σχυμμένοι Εν 18 ἄμμασ Ενννθ 22 ἔπεσεν νν 22 τραχείων Ο

- τραχειῶν ιν βραχίων Ο | και ἀβάτων τύπων Ε 24 τινων τῶν ννωΐῖ 1
μεμάὕηκα Ενθ 26 ηὑρἐδησαν Ο 2ίἰ/2? ἄπρακτοι και κατησχυμ-
ιιένθι ικαταισχυμμένοι Ε] ὑπέστρεφαν-ἴδια Ενθ 28 ὰντιμετρῶν ν
22 ἐλισσαίου Εννν τοῦ ελισσαίου Ο

Ρ
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ε ι.
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[ίατὰ τοῦτον δὲ τὸν χρόνον παρεγένετο ἐν Ζἶαλαιστίνηι ὅτε πατ | -
5 ν › ν τ Γ γ > | θβαθ

χῆἐ ῇ1λ'τωΖειαἔ| Εφθἦωνωοἐ νέαν Ο παπα; Ευσεβιος διὰ τὴν τοῦ ἐπισκό-
που Αλεξάνδρειας Παύλου ἐκβολὴν. ῶιτινι πάπαι Εὐσεβίωι ἐλὕόν-Η
εις δἶοροσόλυμα μετὰ τὸ διαλυδῆναι τὴν σύνοδον πθοσάηγουσω, Οἱ
περι Λεόντιον τοὐς ἐκ τῆς ιιάεγίστης λαύρας διωχδένϊας πθοσωχο-
μένους κατὰ Γελασίου ὡς εις δύο μέρη τὴν σριοὁίαι σχίσαρτος %α¿
αὐτοὺς μὲν διώξαντος, τοὺς δὲ ὰντιδίκους αὐτῶν περιποτησαμέιγουο
δ δὲ πάπας Εῦσέβιος ὐπὸ τῶν Λεοντίου λόγων ὰπατηδιεις και μηδὲν
περι τῆἑ αἶρέσεως γνοὺς μεταπέμπεται τὰν άββαν Γελάσιον και
καταναγκάζει αὐτὸν ὴ τοὐς διωχδέντας εισδέξασδαι ὴ τοὐς αν-Η-
δίκους αὐτῶν διῶξαι, πειρώμενος τὴν ἔριν διαλῦσαι. και τοιαύτης
ἀνάγκης ἐπιτεδείσης συσκειγάμενοι οι πατέρες ἔπεμιναν ἐκ τῆς
λαύρας Στέφανον και Τιμόδιεον και ἄλλους τέσσαρας αδελφούς. οίτινες
Τὸν ἑκούσιον διωγμὸν ῦπομείναντες άπῆλδον εις =Ζ1ντιόχειαν και τὰ
συμβάντα τῶι πατριάρχηι ”]]φραιμίωι γνωρίσαντες τὰς τοῦ μακα-
ρίου ὐέιντιπάτρου βίβλους αὐτῶι ένεφάνισαν. όστις πατριάρχης τὰς
°Ωριγένους ὰκούσας βλασφημίας ἔκ τῶν έπιδοδέντων βιβλίων,
-γνοὺς δὲ και παρὰ τῶν ἐπιδεδωκότων | τὰ ἐν ἶἴεροσολύμοις ὐπὸ τῶν
°Ωριγενιαστῶν γεγονότα διανίσταται γενναίως και δημοσίωι συνο-
δικῶι ὰναδέματι καδυποβάλλει τὰ ”Ωριγένους δόγματα. και τούτου
έν ”Ϊ8ρΘαΟλ+°ύνιω€ ννωαιλἔντος ᾶγανακτῆσαντες οι περι Νόννον συνασ-
πτστὰς έχοντες Λεόντιόν τε τὸν Βυζάντιον ἐν ἶἔωνσταντινουπόλει
άναπλεύσαντα και Δομετιανὸν τὸν Γαλατίας και Θεόδωρον τὸν
Ϊἔαππαδοκίαἑ ἦνάγκαζον τὸν ἀρχιεπίσκοπον ίἶέτρον τὴν ”Ξφραιμίου
προσὴγορίαν τῶν ιερῶν ὰιγελέοδαι διπτύχων. πολλῆς δὲ στάσεως
ὑετ” αὐτῶν γενομένης μεταπέμπεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐν μυστηρίωι
τοὺς περι Σωφρόνιον και Γελάσιον και ἐπιτρέπει αὐτοῖς ποιῆσαι
λίβελλον κατὰ τῶν ὐίἔριγενιαστῶν ὁρκίζοντα αὐτὸν μὴ ἀφαιρεδῆναι
τῶν ιερῶν διπτΰχῶν τὴν λἔἶφραιμίου τοῦ πατριάρχου προσηγορίαν.
και οι μὲν πατέρες τὸν λίβελλον ποιὴσαντες ἐπιδεδώκασιν, ὁ δὲ
ἀρχιεπίσκοπος τρῦτρν δεξάμενος τῶι βασιλει ὰτέστειλεν γράι/ιας
αὐτῶι τα υπο των Ωριγενιαστῶν νεωτερισδέντα. ὅντινα λίβελλον

ΟΕννν(θ'‹)

1 ΠΕ ΟΕννν | κα-Η αὐτὸν Ενίἔ 3 Παύλου 161111: Ονν
10 διωχΰέντασ-ἦ τοὺσ 161111; ν 12 συνσκειράμενοι Εν 18 αὐτόδι ν
18 γνοὐσ-ἐπιδεδωκότων] και Ο 1 και Ο : {Θ1Ί1ι; 11\7\ιν | ἐπιδοσάντων Εν |
και τὰ νν | παρὰ Εν 21 γνωσδέντοσ ἐν ιεροσολύμοισ νν | νόνον
Οννϋοΐτ 2ὔ διαπτύχων νν 2(ἱ γινομένὴσ Ε | ὡσ ἐν ν
28. 20. 82 λίβελον Ο
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1

1 ὁ εὐσεβέστατος ὴμῶν δεξάμενος βασιλεὺς ίδικτον κατὰ τῶν ”Ωρι- 1
| 7 | Φ 3 | |γενους πεποιηκε δογματων· ῶιτινι ιδικτωι καὐυπεγραιρεν ιιίηνας ό

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τῆς ὐπ” αὐτὸν συνόδου. ὴναγκά -
σὐησαν δὲ και οι περιΛομετιανὀν και Θεόδωρον ὐπογράψαι, ῶντινων

5ὴ ὐπόκρισις έκδηλος τοις πασιν γέγονεν. 1 ό μὲν γὰρ Λομετιανὸς
ὐπογράψας και γνοὺς τινὰς τῆς >Ωριγένους κακοδοξίας λαὐιόντας
και μὴ ὐπογράιγαντας λύπηι και ἀδημονίαι περιπεσὼν κείρας ἑαυτοῦ
τὸν πώγωνα ἐχώρισεν ἑαυτὸν τῆς καΐιολικῆς κοινωνίας και ούτως
ὐδρωπιάσας ἐν Ζἶωνσταντινουπόλει έτελεύτησεν ὰκοινώνητος· .τῆι

10 δὲ Θεοδώρου ὐποκρίσει μαρτυροῦσιν οι ὐπ' αὐτοῦ κατὰ τῶν όρδο-
δόξων μετὰ τὴν αὐτοῦ ὐπογραφὴν ἐπενεχὐιέντες βαρύτατοι διωγμοί.

Τοῦ τοίνυν κατὰ ὐίἐριγένους ιδίκτου έν Ἱεροσολύμοις ὲμφανισδέντος
περι τὸν Φεβρουάριον μῆνα τῆς πέμπτης ίνδικτιόνος τῶι ένδεκάτωι
τῆς τοῦ πατρός ὴμῶν Σάβα κοιμήσεως χρόνωι και πάντων' τῶν

15 κατὰ Παλαιστίνην έπισκόπων και τῶν τῆς έρὴμου ὴγουμένων τῶι
αὐτῶι καδυπογραιγάντων ιδίκτωι παρεκτὸς )Λλεξάνδρου τοῦ ἐπισκό-
που >Λβίλης ὰγανακτὴσαντες οι περι ίνόννον και Πέτρον και Πάηνιιν

\ 5 | 1 Ζ 1 3 | 1 1 Ν Γ |και ίωαννην και [ίαλλιστον και Λναστασιον και λοιπους της αιρεσεως
ὰρχηγοὐς τῆς τε καδολικῆς κοινωνίας άπέστησαν και τῆς ίνέαἑ λαύρας

20 ὐποχωρὴσαντες έμειναν είς τὴν πεδιάδα. και τούτου έν Κωνσταν-
τινουπόλει άκουσὐέντος, ὴδη τοῦ πάπα Εὐσεβίου κοιμηδέντος και
Λεοντίου ὰποὐανόντος Θεόδωρος ὁ Καππαδοκίας τοῦ παλατίου
Ζθατῶν τοὺε τῆς ὰγίας >Λναστάσεως ὰποκρισιαρίους μεταπεμιγά-
μενος ἕλεγεν μετὰ πολλοῦ τοῦ ΰυμοῦ ὅτι ει μὴ πληροφορήσει δ πατρι-

25 1102179 Πέτρος τοὐς πατέρας και εἰς τὴν ιδίαν αὐτοὺς ἐπαναγάγηι
λαύραν, άπό έπισκόπων αὐτὸν ἐν ταύταις ποιῶ ταῖς ὴμέραις. τότε

6 1 ι ε ε ν ..ι › τ ν -τ 5 νοι περι ίνοννον καδ υποδεσιν του ειρημενου Θεοδωρου του επικλην
›Λσκιδα γράφουσιν τῶι ὰρχιεπισκόπωι τοιάδε

12.18 ἰηά. ν = 1. Βερν. 541_31. Αιια. 542; άειε 11. δει11ι· ιτειο1ι
Βαιοαε '1'οι1 ὶεϋ α1εο νοττι 5. Ώοκ. 531 αο ἔοι·οο11οοτ.

ΟΕννν( Ο)

4 ὥν Ενν 5 πρόδὴλοσ ΕνΟ θ καθ, ὐπογράινασ ν 12 Ϊῖ
ΟΕννν 18 ιγευρουάριον ν 15 παλαιστίνὴσ Ο 1? ιὶμνίασ βί-
ληο Ε | νόνον Ο\2νν0Π° 12 τε Ἑε111Β ΟΘ | κοινωνίασ] έκκλησιΐασ 11”
21 ακουσὐέντοσ Ονν: ᾶκουτισδέντοσ Ο γνωσὐέντοσ Ϊ.ινωΠ' γνωρισδέντοσ ν
28 ὰναστάσεωσ Ενννθ: πόλεωσ Ο 24 πληροφορὴση νωῃ ῖνίὶ
25 έπαναγάγει ΟΕ 20 ποιῶ ἐν ταύταισ Οθ- 2? νόνον Οννω„ [
τοῦ εἰρημένου ἰοὶιιὐ Ενίἔτ

διΡ.ο.
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Λυσωποῦμεν τὴν ὐμετέραν δσιότητα διά τινος μετρίας οτλνρο.
φορίας ΰεραπεῦσαι τὰς ὴμετέραςδιανοίας έν τῶι ὐμας ἀποιναινεσρατ
καδολικως μετα πασης 'προδυμτας και ελωεω. λελυμέωω) ἕστω %αὲ
λελυται εν ονοματι πατρος και υιου και αγιου πνεύματος παν νετονὸς
αναΰεμα μη αρεσκον ὕεωι. την γαρ τοιαύτην πληροφορίαν κατα-
δεχόμεδα, ει και μὴ τὴν κατὰ λεπτὸν ὰκρίβειαν έχει.

Τὴλ' τἶιαύῃίλ |ἐπ1στΟλὴν 1 δεξάμενος ὁ ἀρχιεπίσκοπος τὰ μὲν
πρῶτα ου οιατεδεχετο την αιτηδεῖσαν πληροφορίαν ποιὴσασὕαι ὡς
ταραχοποιον και ουκ ενδεσμον, πλην την τοῦ|”Λσκιδα” συσκευὴν
υφορωμενος και τον εαυτου καιρον εξαγορασασδαι διανοηὕεις
ιιετατῖὅ/ΐῖιδεταξ ε%=Τ17§ ἶτεδιαδος τους περι Νοννον και λαβὼν αὐτοὺς
κατ ιδιαν την αιτηδεισαν πρὸς αὐτοὐς ποιεῖται πληροφορίαν. και
οὕτως πληροφορηδέντες .ὐπέστρετυαν μὲν τις τὴν Νέαν χαύηανθ
έμειναν δὲ ένέχοντες πικρῶς τοῖς τῆς Μεγίστης λαύρας πατράσιν
τότε ό ”Λσκιδα<; ὰνελὐόντα έν ἶἔωνσταντινουπόλει τὸν ἀρχιεπίσκοπον
Πέτρον ὴνάγκασεν συγκέλλους ἔχειν Πέτρον τε τὸν ”Λλεξανδρέα
και ἶἴωάννην τὸν Στρογγύλον, "Ζωάννην δὲ τὸν εὐνοῦχον τῆς μονῆς
ιἶάαρτυρίου κρατοῦντα ὴγούμενον τῆς νέας ἐκκλησίας πεποίηκεν.
ἐντεῦΰεν πλείονα ἄδειαν λαβόντες οι περι Νόννον τὴν μὲν ἑαυτῶν
άσέβειαν δημοσίαι και κατ” οίκους έκὴρυττον, διωγμοὐς δὲ διαφό-
ρους ἐπενόουν κατὰ τῶν τῆς .Μεγίστης λαύρας πατέρων. και εἴ
τινα έώρων έν τῆι άγίαι πόλει μοναχδν ὀρδόδοςον, τοῦτον διὰ κοσμι-
κῶν τινῶν τυπτοντες και Σαβαίτην άποκαλοῦντες τῆς ὰγίας
λαυνον πολεως. και τινῶν τῶν ὀρὕοὁόξων πατέρων τντττῃὕέν-των
και πολέμου κατὰ τῶν εὐσεβῶν γεγονότος οι Βέσσοι τοῦ Ίορδάνου
ὐείωι ζὴλωι φερόμενοι ὰνῆλΰον ἐν τῆι ὰγίαι πόλει βοηδῆσαι τοῖς
πολεμουμένοις όρὕοδόξοις. και δημοσίου πολέμου συγκροτηδέντος
κατά τε τῶν 1 Βέσσων και τῶν άλλων όρδιοδόξων και αὐτῶν προσφυ-

ιο ανε 6, ιο

ΟΕννν((ζ'τ)

2 ῦμετέρασ Ε 8 ἕσται Ε 4 τοῦ σῖἦ· ννθ | τοῦ ὐἶι Ο 1
τοῦ άγίου Ο | γεγονὸσ] γένοσ Ο 7 τοιαύτην ούν νν τοιαύτην δὲ ΕΟ
τοιάνδε ν 10 ἕἔαγοράσαι Ενθτ 11 νόνον Οννωΐν 12 ποιεῖται
πρὸσ αὐτοὐσ Εν αὐτοῖσ ποιειται Ο 13 ὐπέστρεψαν μὲν Εννν: ὐποστρέ-
φομεν Ο ὐπεστρέιναμεν Ο 14 ἔχοντεσ Ο · 15 ὴνάγκαζεν Ε | τε
ἱε1α1τ ννθ 1 ιὶλεἔανδρείασ Οθἔ· 10 νόνον Ονν 24 τῶν 161418 ν
25 βέσοι Ονν, εο ὀ.ι1το1ιννος 28 τε £θ1τ1τ Ε

Έ. τι. Π. 40, 2: Βεὶικνατιτ 18

Ρ. 357

Ρ. 358

1.
11

1;



1 94 Εοἰαοο ἀεε Βειιοαε

γόντων τῶι τῆς Μεγίστης λαύρας ξενοδοχείωι ἐπῆλδον ἄφνω οι
πολέμιοι μετὰ πλείστης μανίας βουλόμενοι τοὺς πατέρας διαχει-
ρίσασδαι. και τὸ ξενοδοχεῖον ὴσφαλισμένον εὐρόντες τὰς δυρίδας
τοῖς λίδοις κατέκλασαν και τοὺς ένδον ὰνενδότως έλίδαζον. τῶν οὐν

5 πατέρων πολιορκουμένων Θεόδουλός τις Βέσσος πτύον εὐρὼν και
τοῦτο μετὰ χεῖρας λαβὼν και τοῦ ξενοδοχείου ὐπεξελὕὼν τριακοσίους
όντας σχεδόν τοὺς πολεμίους διεσκόρπισεν μόνος, φυλαξάμενος μέντοι
μηδένα τὸ παράπαν πλῆξαι, αὐτὸς δὲ παρι αὐτῶν λίΰωι πληγεις
έπεσεν και μετ) ὀλίγας ὴμέρας ἐτελεύτησεν. και έντεῦὕεν ὁ κατὰ

10 τῶν εὐσεβῶν πόλεμος διελύβη πλὴν ότι τὸ κλασδὲν σιδὴριον τῆς τοῦ
έργοπρατείου ὐυρίδος μέχρι τῆς σήμερον καταβοαι τῆς τῶν πολεμίων
ἐκείνων άποτομίας. ”

Τότε οι τῆς .Μεγίστης λαύρας πατέρες δυσωποῦσιν τὸν ὰββαν
Γελάσιον ὰνελδεῖν έν Ϊίωνσταντινουπόλει και ταῦτα γνωρίσαι τῶι

15 εὐσεβεστάτωι ὴμῶν βασιλεῖ. ὅστις άββας Γελάσιος μέλλων δδεύειν
τοὺς πατέρας ἐν τῆι τῆς Μεγίστης λαύρας έκκλησίαι συνηγμένους
άσπασάμενος έκὴρυξεν λέγων· ιδού, πατέρες, κατὰ τὴν αιτησιν
ὐμῶν άνέρχομαι έν ίἔωνσταντινουπόλει τὰ έν τῆι ὁδῶι συμβησόμενά
μοι μὴ ειδώς. δυσωπῶ τοίνυν ὐμας ὥστε τινὰ τῶν Θεοδώρωι τῶι

20 Μομνιουεστίας προσκειμένων μὴ έασαι συμμεῖναι ῦμῖν, αιρετικῶι
αὐτῶι ὅντι, ἐπείπερ και δ έν | άγίοις πατὴρ ὴμῶν Σάβας τοῦτον μετὰ
τοῦ Ἱἔριγένους ἐμυσάττετο. ἐγὼ γὰρ σφόδρα μεταμεμέλημαι καὕυ-
πογράινας τῶι γενομένωι ὐπὸ τῆς ἐρήμου λιβέλλωι κατι ἐπιτροπὴν
τοῦ πατριάρχου πρὸς τὸ μὴ άνα·δ`εματισὐ·ῆναι αὐτόν. πλὴν ὅτι ὁ

25 ὐεὸς κηδόμενος τῆς έαυτοῦ ἐκκλησίας τὸν μὲν λίβελλον ὰπαράδεκτον
γενέσδαι ῶικονόμησεν, αὐτὸν δὲ Θεόδωρον ὰναΰεματισδῆναι εὐδό-
κησεν. ταῦτα ὁ μακαρίτης Γελάσιος ειπὼν τοῖς πατράσιν και συν-
ταξάμενος έξῆλδεν. αὐτοῦ δὲ κατὰ τὸ Βυζάντιον γεγονότος
μηνύεται τῶι ”Λσκιδιιι ὴ αὐτοῦ παρουσία και παραγγέλλονται οι τε

οτινννιοη

2 ὰσφαλισμένον Ονν, οοντ. νν |4 ἔκλασαν Ο κατέκλων ννωπ
5 πολυορκουμένων Εν 5 τοῦτο-λαβὼν και ῖο1111› Ο '? φυλαξά-
μενοσ ἴο111ἰ: Ε 8 πλήξασ Ε | δὲ ειαει·αι:1ἰει·1: νν | λίὕοισ Εν
2 ό ἰοιπἰὺ Ε 10 κλασΰὲν Ενίἶἑ: Γο111ἱ: Ονν 12 άποτομίασ] ἐ-
παναστάσεωσ ν 15 .νἶ ΟΕννν 15 ὀδεῦσαι Εν 1θ σεσυνηγ-
μένουσ Ε 1? αἴτησιν] κέλευσιν νν 18 άπέρχομαι Οῖιν 20 μο-
ινυνεατίασ ννω" | προσκειμένω Ε 21 πατὴρ 1Ϊο111Β νν 22 σφόδρα
Γε111ι νν | μεταμέλὴμαι Ε μεταμέλλημαι Ο 25 λιβέλω Ο 25 τῆσ
ἑαυτοῦ κηδόμενοσ νννθ- Ι λίβελον Ο [ ἐἰπρακτον Εν 25 αὐτὸν]
τὸν Ε | δὲ ίο111ε νν 25/2? ηὐδόκησεν ΟΟ-
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τοῦ ὀρφανοτροφίου και τοῦ πατριαρχείου και τοῦ παλατίου μοναχὸν
ἀπὸ Ίεθοσολύμωλ' ὸέἔασιλαι. ό οῦν ὰββας Γελάσιος μηδαμοῦ
δεχδῆναι δυνηὐεις και τὰς τοῦ Ἀσκιδα συσκευὰς ὐφορώμενος ἐξἐηχετω
τοῦ Βυζαντίου ἐπι ίἶαλαιστίνην πεζῆι τὴν ντωειαν ποιούμενος.
και δὴ φύιάσας τὸ ”Λμόριον ἑτελεύτησεν μηνι ”Θκτοβρίωι τῆς ἐνάτὴς
ινδικτιόνος. και τοῦτο ἐγνωγό-τες ΟΖ τὴς Μεγίστης λαύρας πατέρες ἀνὴλ-
ὐον ὁιιοϋυμαδὸν ἐν τῆι άγιοι πόλει αιτησαι ἡγουμενον ματ μηνι.
σανΐεἐ τῶι παταιάαχηι τοῦ έπισκοπείου μεὕλ ῦβρεων και ῶδισμων
ἔἔῦβλ-ἠιλησαν χατλ ἔπιτροπὴν τῶν συγκέλλων και πολλῶν ὕλίφεων
αὐτυἶἔ ἐντεῦιλιεν έπιγενομένων ἄπρακτοι εις τὴν λαύραν ύπέστρετυαν.
τότε δὴ πάντες Ι προσετίδεντο τοῖς >Ωριγενιασταῖς ἢ χρείαι δουλεύ-
οντες κολακείαις δελεαζόμενοι ὰγνοίαι κλεπτόμενοι ἢ τὸ τὴς
άσεβείας κράτος φοβούμενοι. και οὕτως οι ἑτερόδοξοι πάντων κρα-
τῆσαντες πρὸς- μόνην τὴν ίἰάεγίστην λαύραν ὰντιτείνουσαν είχον τὴν
παράταξιν και πολλὴν έτίὐεντο σπουδὴν ταύτης περικρατεῖς γενέσθαι.
πολλοῖς τοίνυν χρησάμενοι δελεάσμασιν προεβάλοντο ῆγούμενον τινὰ
>Ωριγενιαστὴν Γεώργιον προσαγορευόμενον. και καταφέρουσιν αὐτὸν
εις τὴν λαύραν δορυφορούμενον και καδίζουσιν αὐτὸν ἐν τῶι δρόνωι
τοῦ ἔν ανίοιἔ παταὸὲῖ ἡμῶν Σάβα μηνι Φεβρουαρίωι τῆς ένάτης ινδικ-
τιόνοἐ- και 'ιιύμεται Τότε διωγμός μέγας και τῶν άγίων πατέρων
ὴμῶν σκορπισμὰς ἕι ι τοῦ λύκου παρουσίαι. και ό μὲν δεσπέσιος
πατὴρ ὴμῶν Ἰωάννης πίσκοπος και ὴσυχαστὴς διὰ πολλῶν χρόνων
ἐξελ·ίι·ὼν τοῦ ἑαυτοῦ έγκλειστηρίου ὰνεχώρησεν εις τὸ όρος τῶν
ιλἶλαιῶν και σὺν αὐτῶι άπαντες οι τῆς εὐσεβείας τρόφιμοι, έξ ῶν
πολλοι κατὰ Τὰέ χώρας διεσπάρησαν· ὁ δὲ δεὸς μέγα σημεῖον πεποίη-
κεν ὥσπερ ἐπι ”Λρείου ποτέ. έν αὐτῆι γὰρ τῆι τοῦ διωγμοῦ ὴμέραι
ἔν ἦν Οι Τηἐ Μδνίσΐιιἑ λαύρας έξηλαύνοντο, ό τῶν πολεμίων ἕξαρχος και

Η Εκ

οκει οκδι

5. 1!) ὶοἀ. ν1111 = 1. Βερν. 545-31. Αυς. 545

ΟΕννν((})

1 τοῦ παλατίου και τοῦ πατριαρχίου νν 5 ἐννάτησ Ο θ γνόν-ι ιι 5 -. Ετεσ ν γνῶντεσ ΕΟ | λαυρασ Ἑο111ι νν 8 υβρεωσ Εν | αικισμων
11) ἐντεῦίιεν αὐτοῖσ Ενν | έπιγινομένων νν ἐπιγομένων Ε 12 κολα-

| νν 15 φο ούμενοι κράτοσ Ψ 14 ὰτονοῦσαν νν 14/15 είχον τὴνκεια β
.παραταξιν Ονν: ἦν αὐτοῖσ ὴ παράταξισ Εν(} 15 έτίὕοντο Ε
1θ δελεασμοῖσ Ο 1 προεβάλλοντο Οθτ | τινὰ ῆγούμενον Ε ὴγούμενον ν
17 προσφέρουσιν Ο 12 φευρουαρίω ν Ι έννάτησ Ον 21 ὴμῶν
ί”ο1τ1τ Ο | τῆσ_παρουσίασ Ε 28 ἑαυτοῦ 1`ο1π1ε Ε 25 ὥσπερ-
ποτέ 1-011111 Ε

15*
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της ὰσεβείας στρατηγός Νόννος ἐξ ὰνδρώπων ὰνάρπαστος γέγονεν
|αιφνιδίωι κατασχεδεις δανατωι.

(Θ έντοι βα ύτατο λύκο Γεώ ιο ἐπι ἑπτὰ 1 ι”να τι” ιε ιιτα 2 §~~§ θιίς ίηἔιἔθἔ
~ > | Κ' 1 οντου διείου Σάβα ποίμνης κρατὴσας ταύτης εκβαλλεται υπο των

6 ἑαυτοῦ ουνασπιστῶν ἐπι ᾶσωτίαι και αισχρότητι κατηγορηδείς·
τὰς δὲ κατηγορίας αὐτὰς ἑκὼν παρασιωπὴσω, ίνα μὴ δημοσιεύσω

~ ι ι ι οι π ν -5 ν ι· ν -- ντωι λογωι τα ληὕης αξια και βαθειας σιγης. τοτε οι εν τηι Μεγιστοαι
| ~ 5λαυραι περιλειφδέντες πατέρες κατὰ γνώμην του πατριάρχου ελαβον

ὴγούμενον τὸν ἀββοῖν ίἔασιανὸν τὸν Σκυδοπολίτην τὴν τοῦ Σουκα
10 συνοδίαν τὸ τηνικαῦτα καλῶς και ὀρδοδόξως κυβερνῶντα, άνδρα

ν ι· -4 ο 2 : ν ι ε 1 -4 ν Σ:εξ απαλων ονυχων οποταξαμενον και υπο του δειου αβα παιδευ-
ὐέντα και πρεσβύτερον τῆς Μεγίστης λαύρας γεγονότα και ἐπι
ὀκτὼ χρόνους τὴν τοῦ Σουκιι λαύραν κυβερνὴσαντα και τὴν τοῦ

ΔΝ | 5?Ζουγγα λεγομένην μονὴν ἔν Σκυδοπόλει συστησαμενον. οστις
15 ὰββας ίίασιανὸς τὴν τοῦ δείου πρεσβύτου ιερὰν ποίμνην έπι δέκα

μῆνας ποιμάνας έν ειρὴνηι ἐπι τὸ αὐτὸ ἑκοιμὴδη και ῦπνωσεν μηνι
2 ~ _ ._ | στ _ίουλίωι εικάδι της δεκάτης ινδικτιόνος τωι ἑξκαιδεκατωι της του
μεγάλου Σάβα κσιμὴσεως χρόνωι.

ι-ι 7 Β ι-σ |Τότε τοίνυν οι της Μεγίστης λαύρας πατερες εκ δεου κινηὐεντες
20 π ο άλλονται ν ού ενον τὸν ά ᾶν ίίόνωνα, ἄνδ α ἔν τε ονα ικοῖ| ιι' τα / | | ι \

κατορὐωμασιν και όριἔιοδόξοις δογμασιν περιβοητον,\ Λυκιον μεν
~ | τωτωι ενει και ἐν τ ι πατ ίδι έκ έ ου τιν ονα ικ ν ασκ |σαντα| χ ιι ε ιι ν 4 ιι | _ |

Έ _ ) 5πολιτειαν και εν πολλοις κατὰ ὐεὸν αγωνισμασιν αριστευσαντα,
έλὐιόντα δὲ εις προσκύνησιν τῶν ὰγίων τόπων μετὰ τὴν τοῦ μακαρίου

| | -ν ι-ο25 Σαβα κοιμησιγ και εις\τὴν Μεγίστην λαύραγ ὐπὸ του 1 θεου ὀδηγη-
ὐεντα και παντας τους πατέρας οικοδομησαντα τηι τε του βιου
καδαρότητι και τῆι τοῦ ὴδους ᾶπλότητι και τῆι τῶν τρόπων πραότητι
και τῆι της πνευματικης συνέσεως και .διακρίσεως συγκράσει. ὅστις

15 Ρε 4, Θ _ 1? 2Ο. ιΪιι1ἰ 54'1, ν81. ἀἰο Νοιο τα Ρ. 184, 13; οὶαε
15. 5ε.11ι· τιο.ο11 Βειισειε Τοὰ 151: νοιη 5. Βεοεπιιοοτ 531 ατι ἔοι·οο11ιιεὐ

ΟΕννν(Θ‹) 1

1 νόνοσ Οννω" 2 κατενεχΰεισ νν 5 ΠΠ Ο 1 ἐπι] ό ἐπι Ο
5 οἔὶσ Ενννθτ: αὐτοῦ Ο | παρασιωπήσομαι Εν 7 τῶι λόγωι 161111: Ονν
7 ΠΠ Εννν 7/8 περι τὴν μεγίστην λαύραν (1 τῆσ μεγίστησ λαύρασ Εν
15 κυβερνοῦνταΕΘκυβερνήσαντανν 14 ζουγαθ σουκιι Ο | μονὴν 11211151
15 ὰββασ 151111: Ενθ 1? ἑξκαιδεκάτωι] ἐξκαιδεκάτω ἕτει Ονν 18 ΠΘ
ΟΕννν 20 τε 151115 Εν 22 μοναδικὴν ν 25 κατὰ ΰεὸν 11311115 ἶν
2?/28 τοῦ ὴυουσ-¬πραότητι και τῆι 101311; νν | τῶν τρόπων-και τῆι ἰο111υ Ο
27 πραύτητι νθι 28 και2] τε και Εν 1 σογκρίσει ννωττ

ΠΗε
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± .ι × -- ιαββαέ ΚΟΝ” Τὴφ τον μακαοιου Σάβα οτοίμνὴν ὲλαττωϋεισαν καὶ, -αλινωὕεισαν ξτιαοαλαβων εστλὴΰυνέν τε αὐτὴν και πεοιφαμεστέθαω
|ἶωνασατο και τουἔ κατα ταἱ ηἔωοας διασσιαοέντας πατέρας πάν-¿;ω9εμ

#-# ? ο-#επιΙσυνὴ·μα·ν;εν. τοτο δὴ” οααει τὴς εαυτου ὴκκλὴσίας πηονοούμευοἔ
ὕεοςηἶιεσκεδασενκὴν των Ωοινενιαστων ο!ιι0ἸιΟω",¦ ὥσπω πάλαι ἐπὶ
του |Ξβεο ιτεποιὴκεν τὴι των νλωσσῶν ὁιαιηέσει τὴν ϋεομάχον
ὀΖαλ'ϋσαΞ σΌμφΕΟἸ×'ιαἸ·'. του Νόαταιοη ἐχποὀὼυ ααεὴχοῃότος ΟΖ Ζ-ῆς

Φωμίφου λαύθαἑ πθὸἔ Τθὺέ Τῆς Νέας λαύοας διενεχΰέντες πεοὶ τῶν
~ 5 - ν ε ι › 5 |ν αυτων ὅο ατων ει ° ι . ×σφξο Ε \ ~ Ψίί | £ Τον %ατ αλλὴλαἰν απὴσχολὴιἶὴσαν πολεμον.

και 97 #81! τωλ αμφθτεοων πολυσχεὁὴη ασεβεια κατα τὸν παρόντα
Ρ ν ε Ι ~ › ... _, Γ |/ίοονον υπο τινων ὕεοτριλων ανδηων της ὴμξετἶοας ἀνέλὴς ἀκοιβεστέοωι
τε και πλατυτεβωι λονωι στὴλιτευεται και τὴς ποοσὴκούσὴς τυγχάνει

3 -× Δ ν : _ανατηοπιἕέ | οαιὅιον ὅἐε ~εστιν .παντὶ βουλομένωι καταμαὕειν τὴν
τουτων ασεβειαν εξ αυτων των ποοσὴνοοιῶν ὡνπεο αὐτοὶ ἀλλήλους
ὀνομάζουσιν, τῶν μὲν Νεολαυοιτῶν τους ἀπὸ τῶν Φωμίνου Ζἶοω-
τοκτίυτυϋἐ ἢ νοϋν Τετοαὅίτας καλούντων, τῶν ὅ” αιἶ πάλιν Φιομι-
νιωτῶν τοὺἐ Νΰολαυοίτας Ίσοχοίστους ὀνομαζόντων. ἐκ τῶν νὰο

› 2 ·-° > ί ν ι :> ν : ν οιοικειων τηἐ ασεβεακ ὕονματων τας ονομασιας εκλὴοωσαντο εκαστοι.
Θεοὅώοου τοίνυν του Καππαδοκίας | τῶν τὴς πολιτείας κοατουντος

κ -υ ν _. |
ποανιιάτων και του μεοους των Ίσοχοίστων ὁντος και ἀντιλαμβανο-

ι κ ,... __μένου και πολλονε αὐτων χειοοτονὴϋὴναι ἐπισκόπους Παλαιστίνης
σταηασκευάσαντοςι νενέσθαι ὁὲ και Θεόὀωοον τὸν τῆς Νέας λαύοας
ὴνούμενον σταυοοφύλακα καὶ τῆς Σκυὕοστολιτῶν μὴτοοπολίτὴν
ζάλαι τινὲι; και κλύὀωνες κατελάμβανον ου μόνον τὴν ὴμετέοαν

5 ν 5 ι ι 1 -- : ν ι νανελὴν, αλλα και τὴν τωι ασεβεστατωι Ποωτοκτιστωι ὅονματι
οτοοσκειμένηλϋ '#19 ἦνούμενος ὑπῆηχεν Ἰσίδωοος. ὅστις Ίσίὁωηος

8 Θου ΙΟ, Ζὅ. 11

Ο1Π7νν(Θ‹)

1/2 καὶ ὀλινωΰεϊσαν ίοΙ11ἰ› 1.17 2 τε αὐτὴν ζβννν: ταύτην Οίἔ
6 ὅιεσχέὕαυεν Ο 1 7 διαλύσασ Οννθ: .παύσασ Εν | νόνου Οννωῃ
8 φὴοιιήνου 1) φεομίνου Ον? φοομίνου 17 θ σφων Οννν: σοφῶν ΕΟ |
απῃσχόλὴσαν Ο 10 πολυσχηὅὴσ ν 12 τε ἰοὶπἰυ νἰἶθ | λόνωι
ἙΘΒΗ: νἰἴ 1ὅ φηομἠνου 11 φεομίνου Ονν 1(ἱ/1? φὴομινιοτων 11
φεομινιοτων Ο φεομινιωτῶν νν 1? ναη τῶν νἱίθἕ 18 ἕκαστοσ Ε
ἐκάτεηοι νν 19 κοατούντων Ο 20 καὶῇ ίο1ιΙϋ ν 20/21 ἀντι-
λαμβανομένου τούτουσ ννω" 21/22 παλαιστίνησ παοασκευάσαντοσ ν:
παλαιστίνὴσ και ἠνουμιένουσ παοασκευάσαντοσ Εν? καὶ ὴνουμένουσ παλαιστίνὴο·
πα¿›ασκευἀσαντοσΟ ἐν παλαιστίνη παηασκευάσαντοσ και ἠνουμένουο· Ο 22 δὲ]
δὴ Ο ἙΘΒἩΦ Ο 24 τινὲσ πάλαι νν 20 πηοκειμένην 11 Ι ό ἰσίὕωοοσ Ον?
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μὴ ἰσχύων ἀντιστὴναι τῶι ”Ασκιδαι και τοῖς Νεολαοοίταις στοοσεοούὴ
με ασ Ε κο | ` 1 ΰ ~τωι τὴς ὴμετέοας ἀγέλὴς ποιμένι ἀββαι [ἔονωνι και δους αυτωι

λόγον εἰς τὴν ὰγίαν Σιὼν ὡς οὐκ ἀντιλαμβάνεται του τὴς .ποουπάοξεως
δόγματος, ἀλλὰ και πάσὴι δυνάμει σοναγωνίσὴται κατὰ τῆς ασεβείας,

._ ~ ~ |5 ὰνέβὴ σὺν αυτωι ἐν Κωνσταντινουστόλει ἐν αοχὴι τὴς στεντεκαιδεκατὴς
ἰνδικτιόνος.

Οε 1 τ κ κ : τι κ › λι μεν ουν οτεοι τον αββαν Ϊἶονωνα εν .ἶἶωνσταντινουπολει γεγο-
.νότες καὶ διαφόοοις ὕλίψεσιν ὑπὸ του Ἐἰσκιδα καδυστοβλὴδἑντες

. 1 ~ ~δια τὴς ὑπομονὴς νικὴφόηοι ἀνεδείχδὴσαν. ὀλίγων γὰο διελδουσων
10 ὴμεςων Πέτηου του ἀογιεπισκόπου τελευτήσαντος και ίἰἰακαοίου

ὑπὸ τὴς αῦὕαδείας τῶν Νεολαυοιτῶν χειοοτονὴδέντϋἔ %αὶ πΘλέμΟ'υ
9 - ι· ν ν ν ο ι ε ι κ -εν τὴι αγιαι οτολει γεγονοτος ο μεν ευσεβεστατος βασιλευς σφοδοως
ἀγανακτὴσας κατά τε του ”21σκιδα και τῶν >Ωοιγενιαστῶν δίακάοιον
Τῆεἱ ἔπισκοπὴς έξεωἱὕὴναι ἐκέλευσεν, οἱ δὲ ιτεηι τὸν ᾶββαν ίίόνωνα

15 καιροῦ ἐπιτὴδείου δοαξάμενοι τὰ καδ” έαυτοὺς τῶι βασιλεῖ γνωοίσαντες
~ ~ με -4 |λιβελλον αῦτωι ἐπιδεδώκασιν πασαν τὴν των ”Ωοιγενιαστων ἀσε-

βειαν ἐμφανη στοιὴσαντες Ἰσιδώοου τελευτήσαντος. και ἐντευδεν
ς ιτλείστὴς παοοὴσίας μετασχόντες Εῦστόχιον οἰκονόμον όντα Ἱἰλεξαν-

δςείας και ἐν Κωνσταντινουπόλει γεγονότα ἐπίσκοπον Ίεοοσολυμων
20 τιτοοβάλλονται, δ δὲ εῦσεβέστατος ὴμῶν βασιλεὺς Ξὺστόχιον μὲν ιτατοι-

αοχὴν γενἐσδαι ἐδέσπισεν, ἐκέλευσεν δὲ και σύνοδον οἰκουμενικὴν
γενἐσὕαι. καὶ ὁ ἀββας δὲ ἶίόνων ὰτιολύων ἐστι Ίεοοσόλυμα τὸν Εὐστόχιον
παοεκάλεσεν ἀποστειλαι τὸν τὴς μονῆς τοῦ μακαοίου Θεοδοσίου

Ε ι -ὴγουμενον Εῦλόγιον, ἐφ” ὥι εὑοεδὴναι και αὐτὸν ἐν τὴι οῖδοοιζομἐνὴι
ί .ι25 σννοδωι. ὅστις [ἶῦστόχιος της ιτατοιαογίας ἐντὸς γενόμενος τοεις

ι ε Ά „ ' ..μεν επισκόοτους ᾶπέστειλεν τὸν έαυτου τόπον ἐν τὴι συνόδωι ἀναττλὴ-
-× ±οουντας, απεστειλεν δὲ και τὸν ἀββαν Εῦλόγιον μετὰ ἄλλων δύο

ς 2 __ __ ~ "_ὴγονμενων .ἶίυοιακου τε τὴς λαόοας τὴς λεγομένὴς ]Ε7γὴς καὶ Παγκοα-

ἐι ἰτιἀ. Χν = 1. ΘΘΡΒ. 551-31. Δος. 552 - 20. 21 Πὶο δγηοἀο
νναταο τιοοὶπ τα Εοιστοἰτοο εὶοε Ρειττἰειτοιτου Μοτιαε Βετυἰοτι, ςὶοι· απο
24. Αυἔυεϋ 552 ετειτιο, νἔΙ. 1)ἰοΙτε.1τιΡ, Οτἰἔοτιἰεἰεὶεοὶτο θττοὶτἰἔὶςοὶιοο Ρ. 1031

ο1.νννςα›

1 Τῶ Τε Ενθἕ 8 ὐπ ωσ Ε '? Ϊ; ΟΕννν 10 καὶ
πέτοου Ο 18 τε ΪΘΙΠΙΒ Οι 14 ἐξωσὕῆναι νν 1θ λίβελον Ο |
των {ο11Η› Εννν 1? ὰφανὴ Ε 21/22 σύνοδον δὲ οἰκουμενικὴν γενέ-
σθαι ἐκέλενσεν Εννθ 24 ἑφλ ὥ Ονν: πςὸσ τὸ Ενθ 25 γεγονωσ
Ενα 2θ/2? πλὴοοϋντασ Εν 2'? μετὰ και Ο 28 τε Ο: τε
τοϋ Ενἔἔ ί-01111; νν

Ως το σπ-(Β
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γ ι λν ~ ν] ε ν κ › ... |
τιου τινος στυ ιτου. τὴς τοιιυν αγιας και οικουμενικὴς πεμπτὴς
συνόδου ἐν ίίωνσταντινουπόλει συναὐ·ροισβ·είσὴς κοινῶι καὶ καδο-
λικῶι καδυπεβλιὴϋὴσαν ἀνα·δ·έματι ”Ωριγένὴς τε καὶ Θεόδωρος ὁ
Μομτμουεστίας καὶ τὰ περὶ προυπάρξεως καὶ ὰποκαταστάσεως

5 Ξὐαγρίωι καὶ Διδὐμωι εὶρὴμἐνα παρόντων τῶν τεσσάρων πατριαρ-
ιΖων καὶ τούτοις συναινουντων. του μεντοι δεοφυλάκτου ὴμῶν Ι Ρ. 875

βασιλέως ἀποστείλαντος ἐν Ἱεροσολὐμοις τὰ ἐν τὴι συνόδωι πραχ-
× ι - × ν ε νβἐντα και παντων των κατα Παλαιστινὴν επισκοπων χειρὶ καὶ στόματι

' κι ν κ ν ι › ν 5 |ταυτα βεβαιωσαντων και κυρωσαντων πλὴν Αλεξανδρου του Αβιλὴς
κ 1 ·° π 5 ··· ~κ¬ Β Ζ

υπο σεισμου καταχωσδεντος
έγώρισαν ἐαυτοὺς κοινωνίας, δ
αὐτοὺς μεταχειρισοἱμενος καὶ ε

.'εἰ βκ

10 και δια τουτο τὴς επισκοπὴς ἐκβλὴδέντος καὶ ἐν τωι υζαντιωι
, \ -· ν ς κ τ - ~ ..μεν Λεολαυριται τὴς καδολικὴς

πατριάρχὴς Ζἴὐστόχιος διαφόρως
τὼ μὴνας τὴι πρὸς αὐτοὺς νουβεσίαι

καὶ παρακλὴσει χρὴσάμενος και μὴ πείσας αὐτοὺς τὴι καδολικὴι
15 κοινωνὴσαι ἐκκλὴσίαι βασιλικαῖς κελεὐσεσιν χρὴσάμενος δι” "Αναστα-

σίου τοῦ δουκὸς τὴς Νέας λαὐρας αὐτοὺς ἐξέωσεν καὶ τὴν ἐπαρχίαν
πασοιν τὴς αὐτῶν ὴλευΰέρωσεν λὐμὴς. μὴ βουλόμενος δὲ ᾶοίκὴτον
ἐασαι τὸν τόπον ἐκατὸν εἴκοσι μοναχοὺς ἐπιλεξάμενος ἐκεῖσε κατε-
φύτευσεν, έξήκοντα μὲν ἐκ τὴς Μεγίστὴς λαὐρας, ἐξ ὥν ἐχειροτόνὴσεν
= | Ι 1 5 κ λ ι ι· ν , ) Β κ ειλλ εξ ιρ : κ

20 Ζωαννὴν τιια απο σχο αριων ὴγουμειοι, και α ους ε ὴκοντα απο
τῶυ λοιπῶν τὴς ἐρὴμου ὀρδοδόξων μοναστὴρίων. ὥν είς εἰμὶ ἐγὼ

® Ψ 2 ··· : ‹· 2 : # ι· ι κι
μεταπεμφβεις ετι τὴς μ0νἦς του εν αγιοις Ζἶυβυμιου υπο των τὴς

| | με ~ |

Πἄεγίστὴς λαυρας πατερων γνώμὴι καὶ ἐπιτροπὴι του ΰεσπεσιου
Ίωάννου του ἐπισκόπου καὶ ὴσυχαστου. τοιγαρουν συναδροισδἐντες

ς κ ι· τ 7 | : νλϋ ι κι ν Ά ι κι ,ι25 εις τὴν αγιαν πο .ιι εξὴ ομεν μετα του πατριαρχου και του νεου
ἦιιουμένου ἐπὶ Θεκῶαν τὴν κώμὴν καὶ τῶν Ἰἔριγενιαστῶν 'ὐπὸ

111. Ώἰο Ιετκτο Βἰτκιιτιἔ αει· 5. Βγηοἀε ίεττιἀ ετατϋ ατα 2. διιοἰ 553 _
ΘΕΕ Μα1α1. Ρ. 48θ, 23 ἐν τῶι Αὐγούστωι μὴνὶ τὴς δευτέρας ἰνδικτιόνος
[554] ἐγένετο σεισμὸς φοβερός . . . ἐν Βυζαντίωι; ναὶ. αιιο11 νἰοϋ. '1ξ'ιιι1ιιι1ι1.
Ρ. 2037 22

ΟΕννν‹Θὶ

1/2 συνόδου πἐμπτὴσ νν 8 ὡριγένὴσ Ενννθἴ: ὡρειγενιαοταί Ο |
6 Ἑο1α1τ νν 4 μοψουεστίασ ννοωῖ θ συναινουντοσ ν Θ ἀβέλὴσ Οιν
12 ἑαυτοὺσ ἐχώρησαν Ενίἕ 18 μετακαλεσάμενοσ ιν 8.111 Βααςὶ
1ὔ δοκὸσ ν Ι Νέασ Ἑο111ἰ› Ο | αὐτοῦ Ο | ἔἔῶσεν νν-00" 1? ἑαυ-
τῶν Ο ¦ ἐλευϋέρωσεν ΟΕν 1θ μὲν Ονν: τε ν(} 1ἶο111ἱ: Ε



200 Εειοοιιὴαεε 1ο11ειτιτιοε Ηοεγοὶπαετοε

Ἄἱναστασίου του δουκὸς | διωχδέντων παρελάβομεν τὴν Νέαν λαὐραν
μὴνὶ Φεβρουαρίωι είκάδι πρώτὴι τὴς δευτέρας ἰνδικτιόνος τῶι
εὶκοστῶι τρίτωι τὴς του μακαρίου Σάβα κοιμὴσεως χρόνωι. καὶ

3 ρω 3ἐν τοὐτοις μὲν τέλος εδέξατο δ κατὰ τὴς εὐσεβείας πόλεμοςς εγὡ δὲ
5 ἐνταὐὐα στὴσαι μέλλων τὸν περὶ τοῦ ὐείου πρεσβύτου λόγον τὴν

προφὴτικὴν φωνὴν προσφόρως ἐρῶ· ὰγαλλιάσδω ὴ ἔρὴμος καὶ
ὰνδείτω ὡς κρίνον) ὅτι ἦλέὴσεν ὁ δεὸς τὰ τέκνα αὐτῆς, ἐκεϊνα
πρὸς ἑαυτὸν εὶπών· ὶδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοϋ λαοὐ μου
του ἐν Ἱεροσολὐμοις καὶ του στεναγμου αὐτῶν ἀκὴκοα καὶ βού-

10 λομαι ἐξελέσδαι αὐτούς ° καὶ βουλὴὅεὶς ἐπεσκέφατο καὶ ἐπισκε-
ψάμενος ἔσωσεν καὶ ἐλυτρώσατο ὴμας ἐκ τῆς καταδυναστείας
τῶν Ἰἔριγενιαστῶν καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὴμῶν καὶ
κατεσκὴνωσεν ὴμας ἐν τοῖς σκὴνώμασιν αὐτῶν καὶ τοὺς πόνους
αὐτῶν κατεκλὴρονόμὴσεν ὴμας, ὅπως ὐὶν φυλάξωμεν τὰ δικαιώματα

16 αὐτοῦ καὶ τὸν ὶνόμον αὐτοῦ ἐκζὴτὴσωμεν. αὐτῶι ὴ δόξα εἰς τοὺς
αιῶνας. αμὴν.

Βίος του ἐν άγίοις πατρὸς ὴμῶν Σάβα

133". ἰηἀ. 11 = 1. ΒΘΡΒ. _31. Λας. 554; ἀαε 28. δαιπι· ποσο
Βαιοαε 'Γοἀ ἰετ νοιτι 5. Ώοο. αι: ἔετοοὶυποτ _ Β 1οε 35, 1 _
8 Πκοἀ 3, 7. 8 _ 18 Ρε 7'7, ο . 104, 44. 46

οι εκ

Ἱὲἔω
οΙὶ_'

ΟΕννν(Θ)

1 δοκὸσ ν 3 τρίτω ἔτει Εν | χρόνιο Οθι: ίοιιἰτ Εννν
0 φωνὴν Ο: ἐκείνὴν φωνὴν νννθ ἐκείνὴν Ε Ι ὴ ἰο1α1ῖι Ε 8 αὐτὸν Ο
1θ/11 καὶ ἐπισκεψαμενοσ Ενννθω ὲπισκεπτόμενοσ καὶ Ο 18 αὐτῶν
ΓΘΒΗ: Ο 14 κατεκλὴροδότὴσεν ννωῖῖ 16 ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ή δόξα
[δόξα σὺν τῶ ἦῆ καὶ τῶ αγίιο καὶ ζωοποιῶ τη Ο] ννθ | δόξα καὶ τὸ
κοάτοσ Μα 16 ειῶιεσ τῶι αιώνων τινννα ιν τεωι τινκνα

Ον
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ΕΖΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΖἹΟΖΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΕΠΖΣΚΟΠΟΥ ΖΩΗ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΛΑΥ-

ΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΖΟΖΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΑΒΑ
Πρῶτον προτίδὴμι τῶι λόγωι τὸν ἀββᾶν Ίωάννὴν τὸν της λαύρας

του μακαρίου Σάβα ὴσυχαστὴν ὥς καὶ τῶι χρόνωι καὶ τῆι του βίου
λαμπρότὴτι τῶν ὅλλων ἀπάντων προτερεὐοντα. οὐτος τοίνυν δ
πδφωτίσμδνος πατηη .Ζ-(1)ά¶ὶ¶7ης ὁΩματα¿ μὲα; της χατὰ =ΑΩμε-

νίαν Νικοπόλ.εῶ£ Ψοωέωλ' 7/ενονὼς °Εγκρατίου καὶ Εὐφὴμίας όνο-
μαζομένων, πλοὐτωι δὲ καὶ περιφανείαι γένους κομώντων καὶ ἐν
πολλαῖς ᾶρχαῖς πολιτικαῖς διαπρεψάντων ἐν τε στρατὴγίαις καὶ δὴ-
μαγωγίαις καὶ δυναστείαις ἐν βασιλικαϊς αὐλαϊς, περὶ ῶν πλεῖστα
προβάλλονται διὴγὴματά τε καὶ κατορδώματα οἶ τε Ευζαντίων καὶ
Ψἰρμενίων παἶὁεει ὅπερ ίνα μὴ ἐκ προοιμίων κόρον τῶι διὴγὴματι
ἐμποιὴσΖσ,σ).ῖἶΞιἕὶ›3;) ὐιεἐβὴσομαι, ἐκεἰνα μόνα περὶ αὐτοῦ διὴγοὐμενος
-τα .πασι ο π ο ὴ α τοις αυτον επισταμενοις.

Τοιγαροὐν ἐγεννὴδὴ, ὡς αὐτός μοι διὴγὴσατο, κατὰ τὴν όγδόὴν
του Ίαννουαρίου μὴνὸς της ἑβδόμὴς ἰνδικτιόνος τῶι τετάρτωι ἔτει
τὴς .Μαρκιανου τοῦ βτεοφιλοὐς βασιλείας· καὶ Χριστιανῶν ὅντων
τῶν γεγεννὴκότων Χριστανικῶς ἀνήγετο σὺν τοῖς ἑαυτοῦ αδελφοϊς,
χρόνου δὲ τινὸς διελὐόντος καὶ τῶν γονέων ἐν Χριστῶι τελειωὐέντων
καὶ τὴς γονικῆς οὐσίας διανεμὴὐείσὴς ὁ ὐεοφόρος οὐτος ἀνὴρ τῶι
ὕεῶι ἑαυτὸν ἀφιέρωσεν καὶ οὶκοδομήσας ἐν αὐτὴι τὴι Νικοπόλει
ἐκκλὴσίαν τὴι πανυμνὴτωι ὐεοτόκωι καὶ ὰειπαρδένωι ιναρίαι ἀπε-

1θ. 1? ὶτια. ν11 = 1. ΒοΡτ. 453_31. Αυρ. 454; Ματοἰειοε 4. Βερ;ἰοι·ι1ορε-
Ξεωατ· ιοοἔατιτι απο 24. οιἰοι· 25. Απρ. 453 -

ΟΕνε; ἶἶιοετεοὶιτἰίτ ιιτιἀ 4_'ῖ ὁρ ειαί εὶτιεπι ΒΙαττ οἰοοι· Ὁ”:ιτἰο.ΙΙ1ε.
Ρουτοτό. 28, νἔι. Ε1α1·Ι1εττὀ., 'Ἑοκτε από ῖῖτιτετε. 50, 1 Ρ. '7'7

1 ΒΙΟΣ ΙΣΑ] ΠΟΛΙΤΕΙΑ Εν Ρεττ. | ΕΝ_ ΗΜΩΝ Ο: Μ/ΙΚΑΡΖΟΙΪ
Εν Ροττ. ΑΓ ε 2 ΤΟΥ ίοΙιΗ› Ροττορ. 8 ΕΝ_ΗΜΩΝ Ο: ΑΕ-
ΕΑ Ενε Ρεττ. θ προτεὐοντα ν 7 ὀρμιὶται Ενε: ὀρμιιτο Ο
8 ἐγκρατίου Οε.: εὐκρατίου Εν | εὐφὴμίασ μὲν Ε 2 πλούτου ν
10 διαπρεφάντων πολιτικαῖσ Ε 11 βασιλείοισ Ενε 12/18 παϊδεσ
καὶ Ἰἱρμενίων ε 14 μόνα τὰ Ε 16 τὰ ΟΕν: καὶ ει 17 τῶι
ΕΘΒΙΒ Ε 18 Μαρκιανου τοῦ] τοῦ μαρκιανοῦ Ε | δεοφιλεστάτου ν
19 γεννὴκότων Ε γονέων ν 22 ῶκοδομὴσασ Ον ῷκοδόμὴσεν ε
28 τὴσ πανυμνὴτου υεοτόκου καὶ ἀειπαρὐένου Μαρίασ καὶ ε

Ρ. 168.

2
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τάξατο τοῖς τοῦ βίου πράγμασιν τῶι όκτωκαιδεκάτωι τὴς ἑαυτοῦ
ὴλικίας χρόνωι καὶ προσλαβόμενος δέκα ἀδελφοὺς δέλοντας σωδὴναι

β ο-σ -υ Ψ ~ |κοινοβιον αὐτόδι συνεστήσατο. ἐν παντὶ δὲ τωι τὴς εαυτου νεοτὴτος
χρόνωι πολλὴν ἐτίδετο σπουδὴν γαστρός τε κρατείν καὶ τὐφου περι-

” -7 / 7| > _φρονειν, γινωσκων ὅτι ὁ μὲν τὴς γαστρός κορος ουτε | αγρυπνειν
οὶδεν οὔτε σωφρονεϊν καὶ δ τῦφος ὴρεμεῖν οὐκ ἀνέχεται, δὲ ἄσκὴσις

/ -7άνευ γρὴγορήσεως καὶ ἀγνείας καὶ ταπεινοφροσὐνὴς κατορὐωὕὴναι
οὐ δύναται. οὕτως αὐτὸς μὲν ἐν νεαζοὐσὴι ὴλικίαι ὴγωνίζετο καὶ
τὸν νοῦν ἀμετεώριστον φυλάττειν καὶ τὸν λόγον ἀκατάγνωστον ὴρτυ-

| ~ Ἐ| 3'μενον τωι ὐείωι αλατι, τοὺς δὲ ὐπὐ αὐτὸν λόγωι καὶ εργωι πρὸς τὴν
πολιτείαν τὴς ἀσκήσεως μετερὐδμιζεν, μήτε καταφορτίζων αὐτοὺς
τῶι τοῦ κανόνος ζυγῶι νεοπαγεῖς ὅντας μήτε μὴν ἀπόνους αὐτοὺς
μένειν συγχωρῶν καὶ ἀγυμνάστους, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ ἄγων αὐτοὺς

ι ν ,„ 3 ...και ὐειοις ἀρδεὐων νάμασιν καρποφορειν αξίως τὴς κλήσεως πα-
ρεσκεὐαζεν. ς

Τοῦ μέντοι είκοστοῦ ὀγδόου τὴς αὐτοῦ ὴλικίας χρόνου εὶσελὴλυ-
δότος καὶ τὴς ἐν αὐτῶι ἀπαστραπτοὐσὴς χάριτος πάντοσε διαδεοὐσὴς

7' -4 ρε _. __' |0 τὴς Σεβαστείας μὴτροπολίτὴς υπό τε τὴς περὶ αὐτου φὴμὴς δυσω-
1 Ι Φ Ε κι Ιπὴὐιεις και υπὸ των τὴς Ϊίολωνίας λεγομένὴς πολεως παρακλὴδεὶς

ζ # ε Ξ ιι ~ 2 ρ νΟικὴτορων ως επὶ αλλωι πράγματι τουτον μεταπεμνιαμενος ὴδὴ τὴν
των εκκλὴσιαστικῶν βαὐμῶν ἀκολουϋίαν διεξελὐοντα χειροτονεὶ

› π ο ,„ __ ,„αυτον επίσκοπον τὴς εὶρὴμένὴς πόλεως, του αὐτὴς ἐπισκόπου τελευ-
Ἱ Ρ| |τλὶσαλὶῖῦέι και ουτως τὴν ἀρχιερωσὐνὴν ἀκουσίως δεξαμενος τὸν

λίαωόλὶα Τῆὲἰ μοναχικὴς πολιτείας οὐκ ἐνήλλαξενς ἀλλ” ἐν τῶι ἐπισκο-
| Ο 5 1 __'

πεποί ω€ εν μοναστὴρίωι ὴγωνίζετο, κεχρὴμένος μάλιστα τὴι ἀλουσίαι,
3 | Β 3 4' νω Π Η Ἱευλαβουιϋενθἐ ου μόνον παρ” ετέρου δραδὴναι ἀλλα καὶ μὴ εαυτον

Ε -1 ~γυμνον δεωρειν, ἐνὐυμούμενος τὴι του °ι4ὁὰμ γὐμνωσιν καὶ τὰ ἐν
ο ν Ε _ __ |ικεινωι τωι μέρει γεγραμμένα, καὶ ὐπετίὐετο μίαν είναι των μεγιστων

' 1 18. Εο1:ο11ε_ἰα11τ = 8. ιῖαη. 471_'7. (Γεια. 472 _ 18 28. Εοισοτιε-
1α11τ = 8. ὔαιι. 481_'7. δαη. 482

ΟΕνε

5 μὲν ἰο11ΙΙι ν 7 ἐγρὴγόρσεωσ Ε εὐγρὴγορἠσεωσ Β 8 μὲν αὐ-
ῖὸσ ν 9 ἀμετεώρὴτον ει 14 τοῖσ ὐείοισ Εν 17 χάριτοσ_ Ά
ὀὶαϋεούσησ ΪΘΠΙΒ 5 | παντὸσ ἐνδιαδεούσὴσ ν 18 περὶ ἰο111υ 1/
111 κολωνίασ Ε κολονίασ Ονε | παραβλὴὐεὶσ ε έδυσωπὴΰὴ Ε ἙΘΙΠΒ ν
22 αὐτὸν ἰοὶιἰι ε 24 μοναργικὴσ ε | οὐκ ἙΘΗΙΒ ν Ι ἀλλὰ καὶ ἐν ε ,
2ὔ τῶ μοναστὴρίιο Εν 2θ καὶ μὴ: και μὴν Ο μὴδε Ε μὴ και ν μὴν
καὶ ε αὐτὸν εε

Ρ.

Βι

Ι
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εεΩΗ”τον
ετῶν τὸ κεχρὴσὐιαι τὴι ἀλουσίαι καὶ ὰπλῶς εἰπεῖν πασιν τρόποις

εῖτσ σπουδὴν εὐαρεστὴσαι τῶι δεῶι ἔν τε νὴστείαις καὶ προσευ-
Ζαίἔ εςαὶ ὰγνότὴτι σῶματος=καὶ καρδίας καδιαρότὴτι, 1 λογισμοὺς ἀεὶ

βαιρῶν και παν υφωμα επαιρομενον κατα τὴς γνωσεως τοῦ ὐεοῦ.

Οὶ

κα
Οὐ μὴυ ἀλλὰ καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτου Περγάμιος παρὐ ἑκατέρωι βασιλεῖ
Ζήνωνι καὶ >Ζ1ναστασίωι εὐδοκιμήσας καὶ ἀρχὰς πλείστας πολιτικὰς

κ ~ : κι : -ι ι \
διανὐσας ὐπο τὴς αυτου οξρετὴς φωτιζρμενος πολλὴν ἐτίὐετο σπουδὴν
εΰαθεστὴσαι τωι ῦεωι. αλλα μὴν και ο αδελφιδους αυτοῦ Θεόδωρος

| : κ κ Ε > ο _ Ι νὁ ἐιιὁοξοτατος αντιγραφευς τὴν του ΟΦ *έ αρεταις γὴρασαντος δειου
αῦτηυ ἀκοὴν δεχόμενος καὶ τὴν ψυχὴν διὰ τὴς ἀκοὴς φωτιζόμενος
μεαςάλως εὐὴρέστει τῶι δεῶι μετὰ παντὸς τοῦ οίκου αὐτοῦ. ὅστις
Θεόὀωρος παρα πασὴι νῦν τὴι συγκλὴτωι καὶ τῶι εὐσεβεστάτωι ὴμῶν

σβαεῖ ὐίουστινιανῶι ἐπί τε συνέσει καὶ σεμνότὴτι βίου καὶ όρβὴι
καὶ συμπαδείαι καὶ ἐλεὴμοσὐνὴι δαυμάζεται. καὶ ταῦτα μὲν

ὕστεαωι· ιγῶ δὲ ἐπὶ τὴν ἀκολουδίαν τοῦ χρόνου ἐπανέρχομαι.
Τοτό-του τοινυν τοῦ ὐεσπεσιου Ἰωάννου ἐννέα χρόνους ἐν τὴι ἐπι-

(Μοπἦι διατελέσαντος συνέβὴ τὸν ἄνδρα τὴς ἀδελφὴς αὐτοῦ λίαρίας
Π ς ιιον καλούμενον τὴν τῶν =ι4ρμενίων διέπειν ἀογήν· ὅστις ἐξαῦλί/ὶίὐ 3 Ε ν

ίςις σατανικὴς επεχείρει ζὴμιοῦν καὶ ταράσσειν τὴν τοὐτωι)

ελὶεθλίεβ _ „ . -
ςῳχεωςσδεϊσαν ἐκκλὴσίαν, τοις μὲν οὶκονομουσιν αυτὴν μὴ συγχωρων

._ .._ ασ λτὴν ὀέουσαν ποιεισὐαι φροντίδα των ἐκκλὴσιὰστικων πραγματων,
κ τ 2 "' ' ς "' Λ 1.τοὺε ός τοις| αυτὴς οροις προσφευγοντας μετα βιας |αποσπων\ και τὴν

τῶμ ὅηων λυων ασυλιαν. και πλειστακις παρακαλουμενος και δια του
λόαωιυ τοῦ ὕεοῦ νουδετούμενος χειρότερος ἀνεδείκνυτο λίαρίας τὴς
ἀὁελφἦς αὐτοῦ ὴδὴ τελευτὴσάσὴς. ἐντεῦδεν οὐν δλίψει δεινοτάτὴι

| 3 _ὼν ὁ δίκαιος ἀναγκάζεται ὶ ίἔωνσταντινουπολιν ανελδειν.περιπεσ
1 2 / \ 1 / ως 5 ~ 3 Χςςαὲ δὴ γεγονως αυτοδι και τα συμφεροντα τὴι αυτου εκκλὴσιαι δια-

βν ·
πίστει

Φτν

αι..ἔὶ

3 11 ΟΟΤ 10, 5

ΟΕνε

2 τῶι 11211115 Ο 8 ὰγιότὴτι Εν 4 καδαίρων ΟΕνε 1 κατὰ]
_ ¬ τὰ 5 (1 πολιτικὰς 1131111; ε 8 εὐαρεστεϊν νε | τῶι ΪΘ1111: Ο [
ΐἔω ίηὴσ Εν 2 τοῦ Ο: τούτου τοῦ Ενε 1.1 Θυαὐέυτει Εν
ἶἶοε ἑΐαθἀ] μετὰ ν | πάσὴι: πασιν Οε πάσὴσ Εν | τὴ συγκλήτω βουλὴ Εε
ςἐσ σωκιιιιιι ριιιῆσ ν 18 επι] ιιιιι ο 1. τα τν ν 16 τον
πόνο" ακολουθίαν Εν 10 ἐνέα Ε 18 πασινίκοντα Εν 111 |ζ-17·
ὲιοϊν Ο 21 φροντίδα] τὴν φροντίδα Ε 22 αϋἔοἐσ ν _ ί·01")1·'
ΟΕν: ὀούλου ε 2ὅ αὐτοῦ 05: ίε1111; Εν ει εαυτον Ε

ΙΟ Ηὶ

Ρ. 1'7ε.

4
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νὐσας περὶ τὸ τέλος τὴς βασιλείας Ζήνωνος Εὐφὴμίου τοῦ ἀρχιεπισκό-
που Ϊίωνσταντινουπόλεως ὐπεραγωνισαμένου αὐτοῦ δεάρεστον βου-
λεὐεται βουλὴν ἐπὶ τὴν ὰγίαν. πόλιν ἀναχωρὴσαι καὶ καῦὐ ἑαυτὸν
ὴσυχάσαι ἀπὸ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων. καὶ ἀπολὐσας τοὺς σὺν

5 αὐτῶι πρεσβυτέρους τε καὶ κλὴρικοὺς μετὰ τῶν ἀνυσϋέντων δείων
κελεὐσεων καὶ λαδὼν άπαντας καὶ μονώτατος ἐπιβὰς πλοίωι ὴλὐεν
είς Ἱεροσόλυμα καὶ καταμένει ἐν τῶι πρὸ τὴς ἀγίας πόλεως
γὴροκομείωι τῶι ὐπὸ τὴς μακαρίας κτισὐέντι Εὐδοκίας, ἐν ῶι
γὴροκομείωι εὐκτήριόν ἐστιν τοῦ αγίου μάρτυρος Γεωργίου. καὶ

10 γεγονὼς ἐν αὐτῶι καὶ κοσμικὴν ὅχλὴσιν αὐτόὐι δεασάμενος ἐλυπήδὴ
κατὰ διάνοιαν καὶ παρεκάλει τὸν ὐεὸν μετὰ δακρύων δδὴγὴῦὴναι
αὐτὸν εἰς τόπον εὐάρεστόν τε καὶ ὴσυχον καὶ προς τὸ σωδὴναι
ἐπιτήδειον. ·

(Ως οὐν ἐν τῶι εὶρὴμένωι γὴροκομείωι διέμεινεν ὁ τίμιος πατὴρ
16 ὴμῶν Ἱωάννὴς ταῖς πρὸς δεὀν δεήσεσιν διανυκτερεὐων ἐπὶ χρόνον

ὶκανὸν ἐν μιαι νυκτὶ ἀναπατῶν μόνος εὶς τὸ τοῦ γὴροκομείου μεσίαυλον
καὶ εὶς τὸν οὐρανὰν ἀναβλένιας ὐεωρεῖ ἄφνω ἀστέρα φωτὸς σταυροῦ
τὐπον έχοντα .ἐρχόμενον ἐπ” αὐτὸν -καὶ ἀκοὐει φωνὴς λεγούσὴς ἐκ
τοῦ φωτὸς ἐκείνου· εὶ ὐέλεις σωδὴναι, ἀκολοὐὕει τῶι φωτὶ τούτωι.

20 καὶ πιστεόσας ἐξὴλὐεν εὐδέως καὶ τῶι φωτὶ ἐκείνωι ὴκολοὐδει καὶ
τοῦ φωτὸς ὁδὴγοῦντος ὴλδεν εἰς τὴν ίὶάεγίστὴν λαὐραν τοῦ ἐν ὰγίοις
παΤοὸ§ ὴμῶν Σάβαὶ Σαλουστίου τὸ τὴνικαῦτα ὶεραρχοῦντος τὴς νερο-
σολυμιτῶν ἐκκλὴσίας ἐπὶ τὴς τεσσαρεσκαιδεκάτὴς ὶνδικτιόνος τῶι
τριακοστῶι όγδόωι τὴς αὐτοῦ ὴλικίας χρόνωι, ἐν ῶι χρόνωι ὴ μὲν

25 ὐεόκτιστος ἐκκλὴσία τὴς Μεγίστὴς ἐνεκαινίσὐὴ λαὐρας, δ δὲ ”Ανα-

1. 2 Ζεοοη εϋο.τ1:› ατο 9. ΑΡτἰ1 491 [Μἶε.1ε.1. Ρ. 391, 3]; 12ι:ιΡ11οττ11οε
ννιιτἀο Β1εο11ο1` νου 1ἰο:ιευαι1°ιἰτ1οΡο1 ἰτο Μέττ 489 [Α1:11ο.τιἀ1ἔ. ‹1. Βειγτ.
Α1‹ε.ε1. ‹ἑ1. ννἰεε. Ν. Ε. 10 Ρ. 213] _ 22ί. Εἰο 11ὀ1ι1ειπ1:ἰτ·‹:11ο αει· ἔι·οΒε›υ.
Εαυτο. ννιπἀο οἱτιροννοὼιι ειττι 12. 1)εο. 490, νρ1. ν. Βαῖοαο Ρ. 104, 24
111119 άοτ Νοτο; ἀαει 38. Εοιοοοεῇελπτ = 8. δυο. 491_7. .Τε.τι. 492

ΟΕνε

2/9 βούλεται ε 6 πρεσβυτέρους τε καὶ 11311115 Εν 0 πάντασ ν
0ίΪ οιο τιλοῖον ν 7 πρὸ Εν: πρώτω Οε 8 τῶι-Εὐδοκίασ Ἑο1111: Ο |
Ενὅονιαν νενιιόιι Β το ετων οι τεωι ινε 16 ειν ον κτ
10 ἀμαποτῶν ΟΕν: οιναπεσὼν ε 1 μέσαυλον Εει 17 πρὸσ ε
18/10 ἐκ_ἐκείνου ὶλεγοὐσὴσ Εν 22 τὸ] τοῦ ε 23 ἐκκλὴσίασ
ἶοἔὴἔ 16 | τεσσαρισκαιδεκάτὴσ ΟΕ 24 ἑαυτοῦ Εν 1 ἐν_χρόνωι
ο

ὅ
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στάσιος τὴν βασιλείαν Ζήνωνος τελευτήσαντος διεδέξατο, καὐὼς τὴς
αὐτοῦ όικήκοα διὴγουμένὴς γλώσσὴς. γεγονὼς τοίνυν είς τὴν Μεγίστὴν

_ | β | Ε'λαύηα-ιι ευρεν τὸν μακαριτὴν Σαβαν συνοδιαν εκατὸν πεντὴκοντα
αωφιωρὴτῶν περιποιὴσάμενον, ἐν πολλὴι μὲν τῶν σωματικῶν διαγόν-

-1 ~ 1 ·. | Ι' 1

τως πτωχείαι, τοις δε πνευματικοις πλουτουντων χαρισμασιν. ο μεν
ι-# | ι-νΟὕμ μαειαρίτὴς Σάβας τουτον δεξαμενος παραδίδιοσιν τωι 1 οῖκονόμωι

τῆἔ χανύρας ὡς ένα τῶν ἀρχαρίων ἐπιτάσσεσδαι καὶ διακονεῖν, ἀγνοῶν
5 Ε. ν κ ζ ν ει 5 Η 2 ...τὸ, ἐν αυτωι βὴσαυρον; μὴμναυμαζετω δε τις οτι απεκρυβὴ τωι

7έΘΟ.„-Π, Σάβαι ο ὐὴσαυρος των ίωαννου κατορδωματων, αλλα μαλλον
707/,ζέσιξὶ-ω δ τοιοῦτος ὅτι ὅταν βουλὴὐὴι δ δεὸς ἀποκαλὐψαι τοῖς
ά7¿Ο¿ς αὐτοῦ, προφὴταί εἰσιν, ὅταν δὲ ἀποκρὐφαι δελήσὴι, καῦὐ

Η ι-0 ~ | 1'

ὀμωότὴτα πάντων ὁρωσιν. καὶ μαρτυρει μοι τωι λογωι, ο προφήτὴς
=Ελισαῖος λέγων περὶ τὴς Σουμανίτιδος ὅτι: κατωδυνός ἐστινι > ~ „ 1 3 . _ ἕ °°ἡ ψ.υΖ=ὴ αυτὴς|και= κυριος απεκρυὴιεν απ εμου” ) |

·0 ηέ γε ὐιεσπεσιος ίωαννὴς πασαν επλὴρου υπακοὴν τωι τε οικονο-
„ ' “ π ” πατ άσιν ετὰ πάσ ταπεινο οσὐν καὶ π ο-ιον νεων κι Ον .Ω - ιι . νε . ιν νε Θ-ΰυμίαε υπὴρετων, υδωρ εκ του χειμαρρου αναφερων μαγειρευων τε τοις

ν-σ -ο 3! | 1 =-4 _ ετΟωοὁόμαις καὶ ὐπουργων αὐτοις εν τε λιὐοις και ταις λοιπαις τὴς
Ε ,Ε νο Ϊ

Οἱχοὁομὴς ὐπουργίαις, ὴνίκα τὸ τὴς λαὐρας ξενοδοχειον ἐκτιζετο.
τωύ μέντοι δευτέρωι τὴς αὐτοῦ ἐν τὴι λαύραι παρουσίας χρόνωι τοῦ

= ~ ,Ε 2 Ι'

Ζζαστελλίου καδαρισὐέντος εκ τὴς Δτων δαιμόνων οικήσεως, ως
.ιὁη μηι είρὴται εὶς τὸν περὶ τοῦ ἐν ὰγίοις Σάβα βίον, πολλὰ μετὰ τοῦ
ἔατθὸρ ἡμῶν Σάβα κεκοπίακεν αὐτόδι σὺν ἄλλοις τισίν, ὡς αὐτός μοι

ς ν κ ς 5 ι· ν 5 -· 1 1 4 3ς . κ ι εν οι α α Μα κιανο κατα ὐειαν ατο-ὁωπησατρ, ὴνινα α ρ ~ αγι ς\ ββ ς ~ ρ Ι 9 ` Ν \
7άχ.υὴιιν απεστειλεν αυτοις τροφας πεινωσιν και μὴδενος των προς
τηοφὴυ ἐπιτὴδείων εὐποροῦσιν. τοῦ δὲ καιροῦ τὴς ἀλλαγὴς των δια-

· .Ε \ > |

701, ωηυ φΰιάσαντος ἐπὶ τὴς πρώτὴς ὶνδικτιόνος δ προβλὴδεις οικονομος
ν ... ν 1 2 Ο 1

τοῦτον τον μέγαν φωστὴρα ξενοδόχον προβαλλεται και μαγειρον, και

0 11 οω ιο, 11 _ 18 1111 Ρως 4, 27 - 10 νετ ν- Θεων
ἶοθ 15. 18 _ 201*. 492 να1. ν. Βαιοειο Ρ. 110, 3ΰ. _ 23ί. οι. ει. Ο.

1Ιῖ° 111: κια. _ εν ι. εωι. ιον
Οτςνε ·

1/2 ιαοὼσἠιιώσεησ εειαι ν 1 τησ1 τῆσ ανιασ Β -¬ 2 οιννον-
. Η Β 1 γλώττὴσ Ε 4 ποιὴσάμενον 08 1 ίιὲν Εν: δὲ 08

μω-30 πτωγεία διαγόντων Ενε 7 καὶ διακονεῖν ΟΕν: διακονὴν 8
11/Θ έ Οι-ει; ὐαυμασίω γέροντι Ο σεβασμίω γέροντι ΕΒ ίίολυαθίω 7'ἐθ91'τὶ νἶουὶβἱύλετω Ενε 12 μο, Ο= ςθως τςνς 13 ἐλισσαῖοσ Ενει |

,μίῃὁοσ 8 16 ἐπλήροι Ον 17 τε ίο1111ι Ενε 10 οἱκοδο-
°ἶ”:αε Ι -τῆσ εεωι ε ει ει-ερεειη εειιε ν εε ιιειιιτσιι τν

α ι
νε τον νεων 1. 1 νενα Ον ·

Ρ. 1713
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ν π 1 ν κ -ι ι ι ν |ταυτὴν μετα προδυμιας και χαρας τὴν διακονιαν δεξαμενος ποοιτοἔ
τοὺς πατέρας ταῖς ὐπουργίαις ἐὐεράπευεν δουλεὐων ἑκάστωι μετὰ
πάσὴς ταπεινοφροσὐνὴς καὶ ἐπιεικείας. καὶ ταὐτὴν αὐτοῦ ἐκτελοῦντος
τὴν διακονίαν συνέβὴ κτίζεσδαι το κατὰ βορραν έξω τὴς λαὐροἑ-
κοινόβιον προς τὸ ἐκεῖσε τοὺς ἀποτασσομένους τῶι βίωι τὴν μ.οναΖι,-
κὴν πρότερον εἰς αὐτὸ παιδεύεσδαι ἀκρίβειαν, εὶὐὐ οὅτως εὶς τὴν
λαύραν οὶκεῖν τὸν κοινοβιακὸν κανόνα ἀκριβῶς διδαχδέντας, τοῦ
μακαρίου Σάβα διαβεβαιουμένου καὶ λέγοντος ὅτι ὥσπερ ἄνῦος προ-
ὴγεῖται καρποφορίας, οὅτως δ κοινοβιακὸς βίος τοῦ ἀναχωρὴτιχοῦ
προὴγεῖται. τοὐτου τοίνυν κτιζομένου τοῦ κοινοβίου ὴναγχάρετο
ὁ δίκαιος οῦτος ἀνὴρ ξενοδόχος τυγχάνων πρὸς ταῖς ἄλλαις του
ξενοδοχείου ὐπουργίαις μαγειρεὐειν τοῖς τεχνίταις καὶ δεύτεροι
ἀχὐοφορεῖν καὶ βαστάζειν τά τε ἐψὴτὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἀναλώματα καὶ
τοῖς κοπιῶσιν ἀποκομίζειν ὡς ἐπὶ δέκα σταδίοις ἀπέχοντας τοῦ ξενο-
δοχείου. τοῦ δὲ ἐνιαυτοῦ τὴς τοιαὐτὴς πλὴρωδέντος διακονίας καὶ
πάντων τῶν πατέρων οὶκοδομὴδέντων είς τε τὴν αὐτοῦ κατάστασιν
καὶ σεμνότὴτα καὶ πνευματικὴν σὐνεσιν δίδωσιν αὐτῶι ὁ πατὴρ ήμῶν
Σάβας κελλίον προς τὸ ὴσυχάσαι.

”Ο μὲν οὐν τιμιώτατας νωάννὴς τὸ κελλίον λαβὼν καὶ ἐπιτραποὶς
ὴσυχάσαι ἕμεινεν τρεῖς χρόνους τὰς πέντε τὴς ἑβδομάδος ὴμέοος
μήτε φαινόμενος ἀνδρώπωι τὸ παράπαν μήτε τινὸς μεταλαμβάνοονς
τῶι μέντοι σαββάτωι καὶ τὴι κυριακὴι πρὸ πάντων εὶσήρχετο ἐν τὴι
ἐκκλὴσίαι καὶ πάντων ἐξήρχετο ὅστερος, ἐμβριδῶς καὶ μετὰ ῳόβοο
καὶ πάσὴς εὐλαβείας ὶστάμενος εὶς τὸν τὴς φαλμωιδίας κανόνα κατὰ
τὸ ἐν ὴιαλμοῖς εὶρὴμένον δουλεὐσατε τῶι κυρίωι ἐν φόβο”
καὶ ὰγαλλιασδε αὐτῶι ἐν τρόμωι. τοσαὐτὴ δὲ αὐτῶι προ-
σὴν κατάνυξις, ὥστε δακρὐειν αὐτὸν σφοδρῶς ἐν τῶι καιρῶι τὴ·τι

Ε ~ 5 \ \
ἀναιμάκτου θυσίας καὶ μὴ ὶσχὐειν ἐαυτου κρατὴσαι εις το τοορ

4ν1. νρς1. ν. Βαιοαο Ρ. 113, 311. _ 15 1 ΒοΡτ. 493 _ 26 Ρε 2, 11

ΟΕνε

Ν οκΑ
-ι ·-_ ν

1 'χαρὰσ καὶ προδυμίασ Ε αστωι ἙΘ1111: ν 3 ακριβειαν θε:
πολιτείαν Εν 7 διδαχδέντεσ Ε 11 ταῖσ ὅλλαισ ταῖσ Ε 14 χο-
πιοῦσιν Ε 1 ὰποκομίζων Ο 1 σταδίοισ ε: σταδίουσ Ο σταδίων Εν
ἀπέχοντοο Εν; οὶπἐχοντα θε 16 πλὴρωΰέντοσ τὴσ τοιαὐτὴσ ν 1 πλὴ-
ρωὅείσὴσ [πλὴρωῦήσεισ Ο] Οε 10 κατάστασιν] κατάνυξιν ν 10 λαβὼν
τὸ κελλίον Εν 20 ἐμεινεν παρ” αὐτῶ Ε | ὴμέρασ τὴσ ἑβδομάδοσ Εν
21 τὸ] τῷ ε 22/23 εὶσ τὴν ἐκκλὴσίαν Ενε 23 ὕστερον Ε
24 εὶσ Εν: ἙΘ1111: Οε 20/27 προσὴν αὐτῶ Εν 27 ὴ κατάνοἕισ Εν
28 εὶσ τὸ Οε: ὥστε Εν

Τ



Εοτάοοὶἱιττιἔ, ἀειΒ οι· Βὶεωτοἰ ὶεϋ 20?

° τ λ τὴν τῶν δακ ύων άοιν ἕκπλ·/ττεσὕαι και δοξάζεινορωντας πατερας Ό- Ω Ζ Κ ·7
αν σ-× / _ | αν |τον τῶν ἀναΰνων δοτὴρα ὕεον. |του τοινυν τριετους χρονου πλὴρω-

\ >·=# \ | Ώ #-ΰέμτος ἐμχειρίζεται τὴν τὴς λαυρας οικονομιαν και σονὴρνει αυτωι
Ἱ > ~ κ : κ ο 7 ν Α ι ± | ε ,

' ὕεος εν πασιν και εολονὴϋὴ ὴ ιαορα και επλὴδονδη ὴ σονοδια

κε›`
ΩΜάριος Σάβας χειροτονῆσαι αὐτὸν ὡς ἐνάρετον και τέλειον μονα-
καἰ λαβὼν αὐτὸν εἰς τὴν άνίαν πόλιν ἐπὶ της ἕκτὴς ἱνδικτιόνος

πθοσἠαναηιεν τῶι μακαρίτὴι Ἱἰλίαι τῶι ἀρχιεπισκόπωι καὶ τὰς αὐτοῦ
ἀοετὰς διὴνὴσάμενος παρεκάλει χειροτονὴϋῆναι αὑτὸν πρεσβύτερον.
χω ὁ μὲν ἀρχιεπίσκοπος τὰ κατ” αὐτὸν ἀκούσας προέρχεται εἰς τὸ
ἄαιιον ἰίρανίον βουλόμενος αὐτὸν \ἰδίαις ;έειροτονησαι>χερσίν, ὁ δε
μέαααρ οὑτορ πατὴρ κρατὴϋεις προςἶτο μὴ~δον:1σὕαι εκαἶυνειν μετα
τῆι; ατροσουσὴς αυτωι σονεσεως ειπεν τωι αρχιεπισκοπωι· τιμιε
πάτερ, ἐπειδὴ τινά μοι ἐϋτταισται, παρακαλῶ κατ) ἰδίαν τοῖς μακαριω-
τά-[τως ὑμῖν ᾶναὕέσὕαι και εἰ νομίσὴτέ με ἄξιον εἶναι, δέχομαι τὴν
Ζεωοτονίαν. και λαβὼν αὐτὸν ἐπι τὴν ἄνοδον του άνιοο ΓΓολνοδα
καί ἰὁίαῳ φεῖσαι τῆς ζωῆς μου δἐομαι τὴς σὴς ανιοτὴτοη
καὶ μὴδενὶ το μυστήριον ἐξααννείλὴις, ἴνα μὴ τὴς χαἶραἕ -Ταἶλτιπῖ
ὐποχωρὴσω. | τοῦ >δὲ| πλὴροφορὴσαντας αὐτὸν) λε?×ει·\ενοα, πατερ,
τησὀε τὴ; ῖτολερος επιοκοπος κεχειροτονὴμοιι, ¦αλλα δια το” πλὴἶλον-
ϋηναι τὴν ανομιαν εμακρυναῇφξυναδειυαὴι και ὴυλισΰὴν εν τὴι ερὴμααι
πθοσὁεχομενος τὴν του ὕεου επισκοπὴν. δικαιον δε ὴνὴσαμὴν, οἱ:
έα" εἰμι ἐν τῆι ἱσχύι τοῦ σώματος, διακονὴσαι καὶ(δο·ολ|ευσαι τοις

. ν 3 ν τιπατράσιν, ἴνα ιἶτανῇατονὴσοσ, ακατακριτος εσωμαι\οπο αλλων διαζ
κονούμενος. και ταυτα ακουσας ο αρχιεπισκοπος και ὕαομασας καλει
τὸν μακάριον Σάβαν και λέγει· τινά μοι ἐὕάρρὴσεν καὶ αδύνατον
έστω; χειροτονηδῆναι αὐτόν, αλλΰ ἀπὸ τῆς σήμερον ὴμέρας ἢανχίἕσει
μηὁεῳὸρ ἐνοχλουντος αὐτῶι. και ὁ μὲν ἀρχιεπίσκοπος ταυτα μονον

Ν (Ἡ

-¬ζ`
(Ὁ τα

2 1. Βοριοιτὼοι· 493¬31.Αιιἔ. 498 ¬ 5 1. ΒοΡτ. 49θ-81. Αιῃα. 497
_ 7 ωα. ν1 Ξ 1. Βερι. ιιο7¬31.ΑΠρ. 4-Θε _ 20. 21 Με 24. 12

(Πανε

1 ἐκπλανῆναι Εν Ζ τοῦ τοίνυν του Ισ 8 συυεθλεἰ Η 4 εἱσ
Ίάητα Ε Ι ῃϋλομ-ήθη Ο 5 πλὴρώσαντοσ ν Θ αὐτὸν πρεσβύτερον 1)
Θ παρακαλεί ν 11 χερσὶν χειροτονῆσαι Οε 12 πηᾶ ἠιαῶι'
14 ἔπτεσται Ϊ.. ἔπτεσὕαι 8 | καὕ” ἰδίαν 1) 16 ωμίσθῖἐ ν 21 α'
βῃαν μου Οε Ι ἐρἠμω ταύτη Ο 22 ραρ ν 24 ἕσομαι Σινε

λἑἐ Μανετ] λένει αὐτῶ ἐπειδὴ Ψ 27 ἐστιν ἘοΙ1Ιτ Η | ἠμέρασ Ο:
Ϊθλιιῖι Ϊ±νΒ

2 της διακονίας αὐτοῦ. | πλὴρώσαντα δὲ τὴν διακονίαν ὴβουλὴδὴ Ρ-. 18ο. 8
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εῖρηκὼς ὰπέλυσεν αὐτούς, ὁ δὲ μακαρίτης Σάβας λυπηὕεἱς κατὰ
διάνοιαν ὰνεχώρησεν ὡς ἀπὸ τριάκοντα σταδίων της .Μεγίστης αὐτοῦ
λαύρας ἐκ δυσμῶν τοῦ ίίαστελλίου εἰς σπήλαιον, ἔνδα μετὰ ταῦτα
κοινόβιον συνεστήσατο, καὶ ρίψας ἑαυτὸν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἔλεγεν

5 μετὰ δακρύων· ίνα τί, κύριε. τοσοῦτόν με ύπερεῖδες, ὥστε με ὰπατη-
δῆναι και νομίσαι άξιον εἶναι ἰερωσύνης τὸν Ἰωάννην; και ιιῦα-3
δέσποτα κύριε, φανἐρωσόν μοι τὰ κατ” αὐτόν, ὅτι περιλυπός ἐστιν ·η
ψυχη μου ἕως ιἶανάτου, εἰ τὸ ρκεῦος ηἔὰύπὐ ἐμοῦ νρμι‹ἐ·δὲν~ ὴνωιἑισς
μενον τε και ευχρηστον και της του ειου μυρου υπο οχης οι ιον

10 ἄχρηστον ἐνώπιον της σῆς μεναλωσύνης καδἐστηκεν. ἐν τούτοι;
και τοῖς τοιούτοις μετὰ δακρύων λόνοις διανυκτερεύοντι τῶι ἀββαι
Σάβαι ἀννελικἠ τις μορςοὴ φαίνεται λέγουσα· οὐκ ἄχρηστον, αλλ:
ἐκλονῆς σκεῦος ὁ Ἰωάννης ἐστίν, ἐπίσκοπος δὲ ὴδη χειροτοιιηιυεὲἐ
πρεσβύτερος νενέσδαι οὐ δύναται. καὶ ἕως μὲν τούτου ὴ ὀπτασία·

δὲ πατὴρ ὴμῶν Σάβας ἐν συνηδείαι ὥν δεοφανείας τε καὶ ἀννελικῆς
οπτασίας οὐκ ἐδειλίασεν, ἀλλὰ περιχαρὴς νενόμενος ἦλδεν εἰς τιὴρ
κέλλαν τοῦ δείου Ἰωάννου καὶ περιπτυξάμενος αὐτὸν ἔλενεν· (Ξ
πάτερ Ἰωάννη, σὐ μὲν τὴν ἐπὶ σὲ τοῦ δεοῦ δωρεὰν ὰπέκρυφας απα
ἐμοῦ, ὁ δὲ κύριος ὲφανέρωσέν μοι. και ὁ μὲν δεσπέσιος νωάιηιη;

20 εἶπεν· περίλυπός είμι, πάτερ· οὐ γὰρ ἐβουλόμην τινὰ τοῦτο αιινώσκεωι
τὸ μυστήριον. καὶ νῦν οὐ μὴ δυνὴσομαι εἰς τὴν χώραν ταύτην οἰκῆο-αι_
ὁ δὲ νέρων ὐπέσχετο διὰ τοῦ λόνου τοῦ δεοῦ μηδενὶ τὸ σύνολον
τοῦτο ὰπαννεϊλαι, καὶ ἀπὸ τότε ὴσύχαζεν εἰς τὸ κελλίον αὐτοῦ μ:ήτ.ε
εἰς τὴν ἐκκλησίαν προερχόμενος μήτε τινὶ τὸ σύνολον συντυνχά-νωιι

2ὅ παρεκτὸς τοῦ διακονοῦντος αὐτῶι ἐπι τέσσαρας χρόνθϋἐ πλὴν τῆς
ὴμἐρας τοῦ ἐνκαινισμοῦ τοῦ νενονότος ἐν τῆι λαύραι ἐπὶ της ἐνάτ-ης
ἰνδικτιόνος τοῦ σεβασμίου οίκου της πανανίας δεοτόκου και ἀειποιρ-

Ρ· ΩἹ
ΗΦο

Ζἰἱ. ν. θαιααο Ρ. 126, 12ἰ'Ε. - 7 Με 26, 38 _ 18 Αοἰ: Θ, 15 Ε
2(ἰ ἰτιὰ. ν1111 = 1. Βαρύ. 5ΟΟ_31. Αυρ. 501; ἀὶο 1ἰἰ1·ο11ο κνιιτὰε ΒΠ1
1. δυὐἰ 501 οἰτιρογνοἰυτ, νρΙ. ν. Βαισαο Ρ. 117, 18. 19Η.

ΟΕνε .

1 δὲ ίε1ι1ἱι ει 2 ὡσ ἙΘΙΗΒ ν | ἑαυτοῦ ν ὅ με Εο111ϋ Εν”
Θ εἶναι Οε: ὅντα Εν 7 ἐστὶν Οε: νένονεν Εν Θ τε 1611116 Εν Ι
ὰποδοχησ ε 11 λόνοισ μετὰ δακρύων ν 12 μορφὴ θε: ὁπτασία ΕΥ
18 δὲ] νὰρ ν 141 νενέσδαι Ο: νῦν νενέσδαι Εν νενέσδαι νῦν ε Ι
τούτου μὲν Ε 113 νενονῶσ Εν 1? θείου Οε: όσίου ν δσίου ὰββὰ 1.
18 δωρεαν -τοῦ δῦ ν 21 δυνήσωμαι Ο | εἰσ ἱο1ι1*ο Ε 28 ἀνα;--
νεϊλαι Οε Ι ὴσύχασεν Εν [ ἑαυτοῦ ν ίε1π1ῖ› Εε 24: μηδὲ ΒΧ*
25 αὐτὸν Ο Ι τέσσαρισ Ε ΣΒ ἐννάτησ Οε 2? πανανίασ 05:
πανανίασ ἐνδόξου ν πανανίασ ἐνδόξου δεσποίνησ ἡμῶν Ε

Θ

1
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δένου Μαρίαέ- Τότε γὰρ μόνον τὸν ἀρχιεπίσκοπον δίτἴλίαν είς τὸν
ὲγιιαινισμδν παραγεγονότα ὴναγκάσδη ἐξελδεῖν καὶ ὰσπάσασϋαι. 1
ὅστις πατριάρχης συντυχὼν αὐτῶι καὶ ἐρασδεὶς της πνευμαῃχῆς
αὐτοῦ συνέσεως καὶ γλυκείας ἐντεύξεως ἐν τιμὴι εἶχεν αὐτὸν πάντα
τὸν -τὴς Ζεραρχίας αὐτοῦ χρόνον.

~ σε ί .ιιΤου δὲ τετραετους χρονου πληρωδέντος καὶ του μακαρίου Σάβα
τὴς λαύρας ὐποχωρὴσαντος ἐπὶ τὰ μέρη Σκυδοπόλεως διὰ τὴν άκα-

| ~ 9 Η 1 Νι 7 Ι › | ρ
Τασΐασὶανί των είς Όστΰθθν Την ὅαν ι.(Ζ'υθα'Ιὶ Οί%?7σ(`!/ὶὶτίιΟἸὶ Ο

κι : κ ν Ξ
οὐτος Ἰωάννης φεύγων τὸ της αταξιας συνεδριον

τιμιώτατας
ανεχώρησεν είς

τὴν ἔρημον τοῦ ”Ρουβα τῶι πεντηκοστῶι της αὐτοῦ ὴλικίας χρόνωι
ἐπὶ τῆς ἑνδεκάτης ὶνδικτιόνος, ὴσύχασεν δὲ αὐτόδι ἐν σπηχαίωγ
χρόνους ἐξ πάσης ὰνϋρωπίνης συναναστροφὴς ἀφιστῶν ἑαυτόν,
ὁμιλεῖν τῶιρδιεῶι ἐπιποδῶν ἐν ὴσυχίαι καὶ τὸ της διανοίας δπτικὁν
τὴι μακραι φιλοσοφίαι ἐκκαὐιοῖραι πρὸς τὸ ᾶνακεκαλυμμένωι προσώ-
ιιωι τὴν δόξαν κυρίου κατοπτρίζεσδαι, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος
ἀπὸ δόξης είς δόξαν προκόπτειν τῆι τῶν κρειττόνων ἐπιδυμίαι.
δι” ἡμερῶν δὲ δύο τριῶν τὴι φυσικὴι τοῦ σώματος χρε-ίαι συγκα-
ταβαίνων ἐξἠρχετο τοῦ σπηλαίου καὶ περιήιει τὴν ἕρημον συλλογὴς ἕνε-
χεν τῶν αὐτομάτως φυομἐνων μελαγρίων, ἐξ ῶν οὶ κατὰ τὴν ἔρὴμον

ι 5 Ἡ _ 1 ι- ε _ > : ~ ×¬- ει %τρεφονται αναχωρὴται. εν μιαι δε των ημερων εν αρχηι της αυτοδιι
διαγωγῆς, πρὶν ἐν πείραι της αὐτῆς γένηται ἐρήμου, ἐξελδὼν ἐπὶ τὴν

1 1 1 ε 1 1 : :ι Ιείρημένην συλλογην και την οδον πλανηδεις εις ανοδιους κρημνοὐς
περιέπεσεν καὶ μὴ εὐρὼν διὰ ποίας δδοῦ είς τὸ σπήλαιον ἀνακάμψηι,
μήτε μὴν ὶσχύων βαδίσαι ἔπεσεν ὀλιγοφυχήσας. καὶ ίδοὐ ἄφνω τὴι
ἐπισκοατῇι τὴς δείας δυνάμεως μετάρσιος γεγονὼς κατὰ

θ ν. Βαιοαο 38 Ρ. 1 18, ΖΘΗ. _ 10. 11 50. Εειαεῃεῇαὶτι· = 8.

τὸν προφὴτην,

11απυαι· 5θ8--
7. δατι. ΒΟ4; ἰτιὀ. Χ1 = 1. ΒΘΡΒ. ῦΟ2_81. Αιιρ. ῦθΒ _ 14 11 Οοτ 3, 18

ΟΕνε

2 πρὸ ἐλθεῖν Εν ἀσπάσασδαι αὐτόν ν 8 ὅατισ
σκοποσ Ε 8/4 αϋτϋν ἄῖννκἦσ Εν 4 συνέσεωσ Οε
καταστάσεωσ Εν 6 χρόνον τῆσ αὐτοῦ ἱεραρχίασ Εν
πόλεωσ 8 8 Νέαν ἙΘΙΠ1: ν 10 τοῦ ἙΘ1111: Ο

ὁ 8 | ἀρχιεπί-
: συνέσεώσ τε καὶ

'Ϊ τῆσ Σκυδο-
| ἑαυτοῦ Εν

11 ῆαύχασεν δὲ Οε: καὶ ἦσύχασεν Εν | αὐτόΰι ἐν σπηλαίω Εν: ἐκεῖ Οε
12 ἀφιστων ἑαυτὸν ἰοἰπἰυ ε 14 μακραι] μακαρίαι ν
ἰὅ πᾶσαν τὴν Οε 1θ προκόπτειν [προκόπτων ν]

| τὸ] τῷ ε
είσ δόξαν Εν

.
11) μελιαγρίων Ο 2θ ἀποτρέφονται ν | ἐν μια δὲ Ο: καὶ εν μιοῖ
Με Ι εεειοι [αιτιεη τι] ειπε τιν 21 νινέσϋαι τῆσ αντησ 17
22 τὴν ὁδὸν Εν: Ἑειπἰῦ Οε | ὰνοδίασ ε 28 ὁδαῦ
ανακάμψαι [ανακάμψει ε] είσ τὸ σπήλαιον [σπήλαιον ὀδοῦ

Έ. ιι. Π. 407 2: 8οΙικναι·1ιι

Ο: ίεὶτἰὐ Ενε Ι
ε] Ενε

1 4

Ρ. 181:

11
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ὡς οίμαι, Ύἰμβακοὐμ εὐρέΰη είς τὸ ἴδιον σπήλαιον. τοῦ δὲ χρόνου
προβαίνοντος ἐν πείραι τῆς πανερήμου ἐκείνης γεγονὼς καὶ τὸν
τόπον καταμαὐνὼν ὅδεν μετάρσιος ἀπηνέχδη, εὐρεν τὸ διάστημα
μιλίων πέντε.

1 ι , „ , , . 1 .χ 1 ι ε ι' Ή5 5 μέἰδελφος τις ελδων εις| τονρ Ραυδαν εμεινεν παρ αυτωιηχρονον
ολιγον τον αναχωρὴτικον βιον συν αυτωι μετερχομενος. οστις αδελφος
κόρον μᾶλλον λαβὼν της τοιαύτης φιλοσοφίας λέγει τῶι γέροντε
ήδη τὴς τοῦ πάσχα ἐορτὴς ἐγγιζούσης· ἀνέλδιωμεν δὴ είς τὴν λαύραν,
πάτερ, καὶ τὴν τοϋ πάσχα ἐορτὴν μετὰ τῶν πατέρων ἐπιτελέσωμεν,

10 ὅτι οὐδὲν ἐνταῦὅα βρώσιμον έχομεν πλὴν τῶν μελαγρίων τούτων-
ὁ δὲ ὕεσπἐσιηρ >[ωάγγης οὐκ ἔβσύλετθ ἀνελ29'8ἶν ἐ%8ἶ0'8 ΤΟ'υ υῖατριὐη

ὴμῶν Σάβα μὴ ὅντος, ἀλλὰ τής λαύρας ὐποχωρήσαντος, ὥς είρηται,
τὸν μέντοι κατεπειγόμενον ἀδελφδν ἐνουδέτει λέγων° ὴσυχάσωμεν,
ἀδελφέ, καὶ πιστεύσωμεν ὅτι ὁ ἐν ἐρήμωι έξακοσίας χιλιάδας δια-

16 δρἐφας ἐπὶ τεσσαράκοντα χρόνους αὐτὸς καὶ ὴμας οὐ μόνον τοῖΞ
ἀναγκαίοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς περιττοῖς διαδρέφειεν. αὐτὸς γὰρ είρηκει”
οὐ μή σε ἀνῶ οὐδὐ οὐ μή σε ἐγκαταλείπω, καὶ ἐν τῶι εὐαγγελίωε
φὴσίν· μὴ μεριμνήσητε λέγοντες· τί φάγωμεν ἢ τί πίομεν
ἢ τί περιβαλώμεδα; οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὐμῶν δ οὐράνιος

20 ὅτι χρήιζετε τούτων άπάντων, πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν
τῶν οὐ ανῶν καὶ τ`ν δικαιοσύνὴν τοῦ δεοῦ, καὶ ταῦτα
πάντα Ξιροστεδήσετλὶιι ὑμῖν. ὐπόμεινον τοὥιυν, τέκνον, καὶ τὴν·
στενὴν όδὸν τῆς πλατείας προτίμησαν. ή μὲν γὰρ ἐνταῦὕα ἄνεσις
τὴν αἰώνιον τίκτει τιμωρίαν, ή δὲ παροῦσα κακοπάδεια τὴν τῶν

25 ἀγαδῶν ἑτοιμάζει ἀπόλαυσιν. τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις λόγοις μὴ-
"ε¿σ'ὶλεὶ§ δ ἀδελφὸς ἀνεχώρησεν καὶ τὴν ἐπὶ τὴν λαύραν δδδν διήνυεν.

1 Βεὶ εἰ; ἀνειο [Ὁειτι 14] 30 _ 14 Νυττι 1, 413 _ 1? 1)ει11: 31, Β _
18 11113 δ, 31_?›3 _ 28 Μϋ 7, 14. 13

ΟΕνε

1 ὡα οῖμαι Εν: ίεὶπἰὺ Οε | Ἄἰββακοὐμ ε Ι ἴδιον ἱο11Ι1: ν ει δέ
τισ ν Ι 'Ρουβὰμ ε 6/θ ὀλίγον χρόνον Εν Θ σὺν-μετερχόμενσσ·
βίον ν '? μᾶλλον Εν: ἰοΙ1Ιἰ› Οε 8 τοῦ πάσχα Ο: πασχαλίασ Ενε
10 μελιαγρίων Ο 11 τοῦ Οε: τοῦ μεγάλου Εν 12 μὴ_οὶλλὰ
ί”ε111τ Εν | ῶσ είρηται τῆσ-ὐποχωρήσαντοσ Εν τῆσ λαύρασ ὡσ εἴρὴταε
ὑποχωρήσαντοσ ε 18 ἀδελφὸν Ο: ἀδελφὸν ἀνελδεῖν [ἐλδεῖν ε] [ινε
1-1 πιστεύομεν ν 14/16 διαΰρέφασ χιλιάδασ Ε | ἑπὶ_χρόνουσ δια¬
ὕθέψασ ν 18 διαδρέφοιεν ν, Ε αατι Βατιἀ 18 ὁ ἦ φησίν Ε ἦ
δένοῖλτὶ ν | πίωμεν ε 20 ζητεῖτε πρῶτον Εν 21 τῶν ἄνπἄν Ο :
Τϋυ δν Εν τοῦ δν πρῶτον ε | καὶ]-κΰεοῦ ἰεἰτἰτ Ε Ι τοῦ δεοϋ] αὐτοῦ Ϊ*
28 ἄνεσισ θε: ἀφιδία Ε ἀφηδία ν 213 διήνυσεν Οε

ιιι ι
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αὐτοῦ δὲ ἀναχωρήσαντος ἔρχεται ἄνδρωπός τις ἄγγωστορ παντελῶς
ι 1 ν οι οι .., ___ _προς τον γεροντα εχων ονον πολλων ἀγαδων πεφορτωμἐνονς ειγεν

/ 5! _ 'δὲ ὀιφορτος αρτρυς καδαροὐς καὶ δερμοὺς οὶνόν τε καὶ ἔλαιοιι μαι
. ,„ | ζ Ἀ 1 ~νεαρα τυρια και ωια και σταμνον μελιτος. και ἀποφορτώσας ὰπὴλι9εν_

1 ς 1 .... __ μ °και ο μεν τιμιωτατος πατὴρ ὴμων Ἰωάννης ἐπὶ τηι του δεοῦ ἐπισκο-
~ ν κι _πηι ήγαλλιοισοιτο .τωι πνεύματι, ὁ δὲ ὐποχωρήσας ἀδελφὸς τὴν ὁδὸν

1 χ ς 0 |~ ^ Ἱ 1 ε ν - κιπλανηδειεμῖαν Μανως συγκλασδεις υπεστρεφεν τὴι τρίτη, ἠμέθαχ
¬- 1 -ι κι ,_πεινων και εκλελυμενος και των της οίκείας παρακοης ἀπολαύσας

1 τ 1 „ „
καρπών. και ευρων τὰ τοσαυτα ἀγαδὰ ἐν τωι σπηλαίωι καὶ τὴς

αν 7 1 2

εαυτου απιστιας και οιπειδείας καταγνοὐς προσέπεσεν μετ) αἰσγιύνηρ
τῶι γέροντι συγχώρησιν λαβεῖν ἀξιῶν. δ δὲ γέρων συναλγήσας τὴι

2 ~ ιν
ἀνὕρωπίνηι ασδενείαι καὶ τωι ἀδελφωι συμπαδήσας ἀνέστὴσεο

1 3 | _.

αὐτὸν και ενουδιετει λέγων· γίνωσκε ἀκριβως ὅτι δύναται ὀ δεδς
ἐτοιμάσαι τράπεζαν ἐν ἐρήμωι.

3 1 1

Ζίατὐ αυτον δη τὸν χρόνον ἔάλαμούνδαρος δ Σικίκης βασιλέως
ε ι ~ ι· ν Πι ν 2 › 1 2 .. ..αξιωμα των υπο ερσας τελουντων Σαρακηνων ειληφως επηλδεν τὴι τε
"Α α ίαι καὶ ίἶαλαιστίνι ι ιετὰ πολλοῦ τοῦ κατὰ Ἰ)ω αίων δυ οῦ

/ 1 \ λ 3 μ/ / 1' |παντα ληιζομενος και κατα πολλὰς μυριαδας Ρωμαιους ανδραποδιζων
ίἰ

καὶ πολλὰ ἀὕέμιτα διαπραττόμενος μετὰ τὴν Ἄιμίδὴς αλωσιν. τοῦ
τοίνυν πλήθους τῶν βαρβάρων κατὰ τὴν ἔρημον ταύτὴν διασπαρέντος

|

καὶ τῶν φυλαρχεῖν τε καὶ φυλάττειν τὴν έρημον τεταγμενων μὴνυ-
σάντων είς τὰ μοναστήρια τὴν τῶν βαρβάρων ἕφοδον ἀσφαλίζεσδαι
οἱ τής ίἰίεγίστης λαύρας πατέρες ἐδήλωσαν τῶι τιμιωτάτωι πατρὶ της
μὲν ἐν τῶι λΡουβαι διαγωγῆς ἀποστηναι, είς δὲ τὴν λαύραν άνελδεῖν
καὶ ἐν τῶι ὶδίωι ὴσυχάσαι κελλίωι. καὶ δ μὲν δεσπέσιος Ἰωάννης
-της δείας γλυκύτητος διὰ τῆς ήσυχίας ἀπογευσάμενος ταύτης

11 Ρε 'ῖ'7, 20 _ 10 Ὁοτ 1)οι·εει·1:ὸι1ἰρ Ωαπὰὀ ιοεἔατιη ἀὶε ΒοΙαρετιιι1ρ
νοῃ Ατιοἰἀα απο 5. Οοτ. 502 [1οε. Βτιγὶ. 50 Ρ. 40, 11]; ἀἰο Βτειἀτ ννατἀο
ετοϋεττ απο 10. δαο. 503 [α. ετ. Ο. 63 Ρ. 50, 15]

ΟΕνε

1 ἀναχωρήσαντοσ ἔρχεται ίο111ϋ ε, [ἀποχωρήσαντοσ ὴλδεν] ἰεὑ 1Ξ'ιτ8ϋιι1κιιι1ρς
δεν Ηεταυερςοβετ Β τε 1'ε111ϋ Ενα θ ύπαναχωρήσασ ν 'Ξ συγ-
κλασδεὶσ Εο1ι1ι ε 8 των νι τὸν ΟΕε 0 καρπὸν Οε | τα ίοιτὶν ε
12 ἀνδνρωπία ε Ι ἀνέστὴσέν τε 1ὅ δὲ νε Ι ᾶδαμύνὕαθοσ Ο ὶ
σικηκῆσ ν | βασιλεὺς ν 10 αξίωμα] ἀἔνωιιἄτων ν | ἀπῆλδε ε [
τε ΕΘἈΠ: Ο 18 κατὰ ίε]11ύ ν | ρἶωμαίθυσ ἴθὶιὶν Ο 10 ἀίωΰὴ 1)
20 τοίνυν] τε ε 21 διαφυλάττειν Εν 22 τὴν-~ἐφοδον εἱσ τὰ μονα-
στήρια Οε 23 τιριιιωτάτωι] τιμίω τοῦτο Ε

14*

8



212 Εεὶσειι οἰεε 1ο11ατιηεε 1ἰεεγοΙ1αεἰιεε

ἀσπασίως εἴχετο καὶ ἀποστὴναι οὐκ ήνέσχετο, λογισάμενος καὶ τὰ
- 1 τ .. ι „τοιαυτα εν εαυτωι λἐγων° εἰ οὐ φροντίζει μου ο θεός, τί καὶ ζω; καὶ

Ϊ 1 Ρ/ (_ ν-›ρύτως τον υφιστον δέμενος καταφυγὴν εαυτου ἐμεινεν ἀκατάπληκτος.
ο δε δεος δ πάντοτε τῶν ἑαυτοῦ κηδόμενος δούλων τοῖς μὲν ἀγγέλοις

6 αὐτοῦ ἐνετείλατο κατὰ τὴν γραφὴν τὸν ὅσιον αὐτοῦ διαφυλάξαι,
~ κ ° νπλήροφρρησαι δε αὐτόν μικρόν δειλιάσαντα βουλομενος φύλακα

αισδητον απεστειλεν λεοντα παμμεγεδεστατον τε και φοβερώτατον
# 5 κι ιοΨυλιαττειν αυτὸιαὴμέρας καὶ νυκτδς ἐκ της των όιλιτηρίων βαρβά-

1 '_ να _ /ρων επιβουλης. αμελει γουν τηι πρωτηι νυκτι δεασαμενος τον λεοντα
ί ‹·10 παἐλαλωιμωμενον μικρὸν ἐδειλίασεν, ως αὐτός μοι διηγήσατο° ὡς δὲ

\ ν-# Ηλὶωίτοέ %αὶ ὴμέρας ἀκολουδουντα καὶ ἀναπόσπαστον οντα καὶ τοὐς
|

βαθβαθοϋς ἀμυνόμενον τὸν λέοντα ἐδεάσατο, τὰς εὐχαριστηρίους
3 Ι 3 | _' νο ~ 1 νωνωιδρις ανεπεμπεντωι δεωι τωι μη ἀφιέντίτὴν ρ άβδον των άμαρ -

τω των επι τον κλὴρον τῶν δικαιων.
1' ν τ 1 ι- ..15 ΙΟ μεν ουν μακαρίτης πατὴρ ημων Σάβας ἐλδὼν ἀπὸ ίνικοπόλεως

ο # π ~και την ίνεαν συστησάμενος λαύραν καὶ εἰς την του Σπηλαίου οίκοδο-
1 3 / Ρ' Φ'

λωνλ Ελαλων, ὥς ἐν τωι δευτέρωι ειρηται λόγωι, καὶ υπόμνησιν λαβὼν
~ 1 3 να ςΤῖ7€ προς αὐτόν ποτε ενο έν ς οπτασίας πε ὶ του οσίου Ἰωάννου

3 -Ήϋ 1 ο π ε ι ε κι κ ι : κι ± κ : ν ναπλί: εν 'προς αυτον εις τον Ρουβαν και λεγει αυτωι° ιδου εφυλαξεν
> .Μ νο με 1 520 σε ο δεος εκ της των βαρβάρων ἐπιδρομης και επληροφόρησέν σε

αισδητόν σοι φύλακα ἀποστείλας° ἀλλὰ ἀνάστα, καὶ σὐ νῦν ποίησον
\ 3 | ε ε σ ~ μετα ανδρωπινον καὶ φύγε \ώσπερ οι πατέρες, ίνα μὴ λογισδηι σοι τυφος.

°° 8 _ ιν 1 ν ε νκαι `πολλαις ετεραις προς αυτον χρῃσαμονος παραινεσεσιν ανηγαγεν
› : 1 ν

αυτον εις την Μεγίστην λαύραν ἐπὶ τὴς δευτέρας ῖνδικτιονος καὶ
_ > \ 3 Γ Ρ· Κ' _25 λῖαλλεἔθἔεν αυτον εις κελλίον πεντηκοστὸν έκτον χρόνον της εαυτου

λῖδὶλωαἔ ανοβτα μήδενὸς ἑτέρου της συνοδίας γινώσκοντος ὅτι ἐπίσκο-

_ ῇί 6 Ρε 90. ο. τι _ 18 Ρε ιαι, ε _ 1εε.νς1.ν.εε.ι›.εε-ετιρ. 123,28
τε εε ιΤα1οι· 50'7.αι18ερ;ο1›ετι _ 2413". ἰηὰ. 11 = 1. 8εΡυ. 508_31. Απρ.
509; 66· Βενεοειειττ = 8. .τοκ εοο-7. ααα. ειο
ουτε Ω

Φ 1~ασπασίωα_καὶ1 Ἐειαὶτ Εν 1/2 ἐν έαυτῷ καὶ τὰ τοιαῦτα ε καὶ ἐν
Ξωἐτω ῖἴ/Οιαντα [ταῦτα 1.1 ΙΝ 2 μὴ τν | τι ος: ινα τι ων
ὅ αἰψνῖαττειν Ε 0 διεάσαντα Ο 8 φυλάττοντα Ενε 0 ἐπι-
1(ἐ0μ·Ζ; ουν ν 11 ὰναπόστατον ΟΕ 11/12 τοῖσ βαρβάροισ Ο
14 ἐπὶ ΰίέεονταὅ ^ἱε1π1'ο Ο | εδεάσατο ν: ἐδεάσαντο Ε ιἶεασάμενοσ Οε

ιλ) „ ε 1 Ιαρω ικαίων Εν μ 20 πληροφορίσασ ν 21 απεστειλεν ν
α °α θλὶν Σε ὶ νυν ν: νυν καὶ Ε ἱο1111: Οε 22 φεῦγε ε | Ε
ηον 17 1 λονισνετ 1. ιιγισεειη ν εε χρησαμινισ προι ειπεν 1. Ι
λὶνανελὶ ν 2ῦ ἑαυτὸν ν 1 ἕκτον ίο111ϋ Ο | ἑαυτοῦ 1131111: Ενα
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πός ἐστιν.. χρόνου δέ συχνοῦ|διελ·διόντος ώικονόμησεν ό ὐεὸς φανέρω-
Ἰ9-ηιιαι τρν κρεκρυμμενον ίωαννου δησαυρὸν τρόπωι τοιῶιδε. ἀνήρ
τις ἐκ μεν της Ασιανῶν ὁρμώμενος χώρας, Αὶδέριος δὲ καλούμενος,
τὴι ἀρχιερωσύνηι τετιμημένος καὶ ταύτης ἀξίως πολιτευόμενος,
ἐλδὼν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ τοὐς σεβασμίους προσκυνἠσας τόπορρ
σὐν Τνἶν ἔωοπἶνωί του ΣΤΡΖΌΩΟΡ ἔἔύλωι καὶ πολλὰ χρήματα διανείμας
πτωχοις τε και μοναστηριοις εξηλδεν τὴς ὰγίας πόλεως ἐπειγόμενος
την εαυτου πατριδα καταλαβειν. και επιβὰς | πλοίωι καὶ μικρόν τι
τοῦ πελαγους εκπλευσας ὐπό τινος ἀντανεμίας ὐπέστρεφεν μετὰ
πολλοῦ κινδύνου εἰς ”Ασκάλωνα. καὶ βουληδέντι αὐτῶι πάλιν μετὰ
δύο ὴμέρας ἐκπλεῦσαι ἐπιφαίνεται κατ” ὅναρ άγγελος κυρίου λέγων·
ἀνενδεκτόν σοί ἐστιν πλεῦσαι, εὶ μὴ ὐποστρέφας ἐν τῆι ὰγίαι πόλει
ἀπέλιληιἐ 829 τὴν λαύραν τοῦ ἀββοῖ Σάβα καὶ συντύχηις τῶι ἀββαι
Ἰωάννηι τῶι ὴσυχαστὴι, ἀνδρὶ δικαίωι καὶ ἐναρέτωι, ἐπισκόπωι
όντι καὶ πλούτωι κοσμικῶι κομῶντι καὶ διὰ τὸν τοῦ δεοῦ φόβον
καὶ πόδον πάντων τῶν τοῦ βίου καταφρονήσαντι καὶ τὴι ἐκουσίωι
ἀκτημοσύνηι καὶ ἀσκήσει ταπεινώσαντι ἑαυτόν. τότε τοίνυν ὁ Αὶδέ-
ριος ἀναστὰς ἀπὸ τοῦ ύπνου' καὶ τὴν ὀπτασίαν διακρίνας σπουδὴι
πάσηι διερωτῶν ἦλδεν εὶς τὴν λαύραν τοῦ ἀββα Σάβα καὶ τὴν όπτα-
σίαν τοἶἐ πατράσιν ἀπαγγείλας ὴνέχδη πρὸς τὸν ὴσυχαστὴα μαὲ
ἀσπασάμενοε αὐτὸν καὶ μείνας παρ” αὐτῶι δύο ὴμέρας καὶ είς πλάτος
ἐλβὼν συντυχίας ὁρκίζει αὐτὸν τὰ καδ” ἑαυτὸν ἀνυποστόλως διηγή-
σασὕαι καὶ ἕἔεὶπδἶν. καὶ ούτως βιασδεὶς ἀπήγγειλεν τό τε γένος
καὶ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἱερωσύνην. καὶ ταῦτα γνοὐς ὁ Αὶδιέριος
καὶ] ὐπερδιαυμάσας εἶπε-:ν° ἀληδιῶς καὶ νῦν λίβοι ὅγιοι κυλίονται
ἐν τῆι γῆι. καὶ οὕτως συνταξάμενος τῶι δικαίωι ἀπὴλδεν πρὸς τὸν

ὁ .
26 Θεών 0, 10

ΟΕνε

2 ἱωάννου κεκρυμμἐνον Ε 8 ὰσιανήσ Ε ασίασ ν | χώρασ ΕεΙ111› Εν |
ἐκκαλούμενοσ Ε 4 τὴι-τετιμημένοσ ίε1π11: ε, [τῇ τάξει ζάρχιεπίσκοποσ
ὥν] 1511 Βτἐὰῃτυῃἕ ἀετ Ηε1·αιι·εεο1οο1· Ι ταύτη Εν | πολιτευσάμενοσ ν
7 μοναχοῖσ Ο 10 πολλοῦ τοῦ Ε | πάλαι ε 11 καδόναρ ν αὐτῶ
κατ” ὅναρ Ε 12 είσ τὴν οιγίαν πόλιν Εν 18 ἀπηλδοίησ ε
1ὅ κοσμικῶι] πνευματικῷ ε 10 καταφρονήσαντα Ο 1? ἀκτημοσύνηι
καὶ ασκήσει] ταπεινώσει καὶ ἀκτημοσὐνη ν ] ταπεινώσαντα Ο 1?/18 ἀ-
ναατὰσ ό αὶΰέριοσ [ἐδέριοσ ν] Εν Αἰδέριος ἀναστὰς ε 20 ἀπαγγείλασ
τοῖσ πατράσιν ν 21 αὐτὸν] αὐτῷ ε 22/28 διηγήσασδαι καὶ
ίε1σ1τ Εν 28 τε ίεἰπἰυ Οε 26 κυλίονται άγιοι Ο άγιοι κυλιῶντες ε

1
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ν- _ | |

μακαρίτην Σάβαν καὶ ἐξηγήσοιτο αὐτωι τε καὶ τοις πατρασιν παντα
/ _ · 2τὰ κατὰ τὸν δεσπέσιον Ἰωάννην καὶ ἀπὸ τότε ἐγνωσδη τοις πατρασιν

ιν τί ·τό τε γένος Ἰωάννου καὶ ὴ ἐπισκοτή
Τῶι έ δο ικοσ ῶ ἐνά ωι τιῖ τοῦ ὁσίου τούτου Ἰωάννου ”λικίαμα τ ι τ ας . | |

5 χρόνωι, εὶκοστῶι τετάρτωι δὲ τὴς αὐτοῦ ἐν τῶι κελλιωι καδειρξεως
ν-ο ω |ὁ ἐν ἀγίοις πατὴρ ὴμων Σάβας ἐν είρήνηι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκοιμηδη

1 ει ι ν ν ~ ί > |και υπνωσεν ινι Δεκει ιωι πε πτσι της δεκατὴἐ ννὁνντιθνθῦ-
Ζ ὁ 1 ελ ζλλ 7 ε / ξἐ 7 # 2! | , „ 1τοτε η ε υπηδη ο τιμιωτατος ουτος μαργαριτηέ 60011 217€ όαΐα

_, 2 ι -διάνοιαν, ὅτι μὴ ἐξὴλδεν του κελλίου καὶ ἐπέστη τηι τελειωσει του
10 ὰγίου πατρός. αὐτοῦ τοίνυν ἐν τοιαύτηι γεγονόταέ ἀΰνμίαι %αὶ τὴν

τοῦ πατρός στέρησιν δάκρυσιν δρηνοῦντος ἐπιφαίνεται καδ” ῦπνους
,„ .ι ε ν π -δ πατὴρ ὴμων Σάβας λέγων°. μὴ λυπηδηις, πάτερ ίωαννη, περν Τὶίἔ

ἐμὴς τελευτὴς· εί γὰρ καὶ ἐχωρίσδην σου τὴι σαρκί, ἀλλὰ τῶι πνεύ-
~ Η κ ρ 1 νματι σὐν σοὶ είμί. αὐτου δἐ λέγοντος οτι παρακαλεσον τον δεσποτην

16 ίνα κἀμὲ προσλάβηται, λέγει ὁ μακαρίτης Σάβας· τοῦτο νῦν οὐκ
έστιν δυνατόν γενέσδαι· πειρασμός γὰρ σφοδρῶἐ ἐυἶέαἔίὅσιλαν μέδδεν
τηι λαύραι-καὶ βούλεταί σε ό ἰὶεὸς είναι εν τηι σαρκι εις παραμυδιαν
καὶ στηριγμδν τῶν ὐπὲρ τὴς πίστεως ἀνδριζομένων τα %αὶ ᾶνωνιζῦ·
μένων. ταῦτα ίδὼν καὶ ἀκούσας ὁ δεσπέσιος Ἰωάννης περιχαρὴς μὲν

20 νέγονεν τὴν περὶ τοῦ πατρός ἀὕυμίαν ἀποτιναξάμενος, πλὴν ἔμερίιινα
περὶ τοῦ μηνυδέντος πειρασμοῦ. ἐπιδυμίαν δὲ είσεδέξατθ ἰδεῖν πῶἔ
χωρίζεται φυχὴ ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ ἐν ὅσωι περὶ τούτου τὸν δεδν

× - ε . ν · - επαρεκαλει, ὴρπάγη τηι διανοίαι εἰς- τὴν ἀγίαν Βηδλεεμ και οραι εν
κι · ~ ντωι νάρδηκι της αὐτόδιι σεβασμίας ἐκκλησίας ἄνδρα ξενον ἄγιον

Φ το25 ανακείμενον καὶ τελειούμενον καὶ τὴν φυχὴν αὐτου ύπὸ ἀγγέλων

421. νρὰ. ὰἰε Νοτο το ν. Βαῖοαε '77 Ρ. 188, θί. ἰηὰ. Χ = 1. 8εΡε.
5Β1_81. Απρ. 582 ἰετι ςὶαεεε11οε ι1τιι·ἰο11υὶαε Ώατιιπι, τιαοὶτ άστο 1ἰγι·ἰ11ο,ε
τα ι·οο111τοι1 Ρἢερε. 1οΙ1ε.ι1Πεε 79. Εε1οετιε]α1Π· == 8. δὶαιτιιαι· 582_'7. δαι-
ῃυατ ῦ38 εἰσἰττιττιτ τα ςἰειτι ι·ἰο1αί:ἱρει1 1)ει.1:ι1Πτ άσε 5. Εεε. 532, εβετιεο ἀειε
24. 11αο11 ἀοτ Βεο1αεἰο11, ννειπτι ἀἰοεε ηαι· ι1αο1ι ἀειτι 50. Εεῖαειτεῇελιι·
άσε 1ο11αΠΠεε αιτἀ 11ἰο11τ αι1ο1α ιτιιρ1οὶοΙ1 ηειο11 6101· 1Ι1€1ἰ0ΐ3ἰΘΠ (18-ΐιἰθϊν Ψἰνυὶι
νρ1. Ρ. 212, 24111 _ 8 Ρε 4, 9

ΟΕνε

2 πασι ν 8 τὸ γεγρυὸη· τό τς γέυρσ Ο | λ[α)άνν0ϋ 1011117 Ε
41 ἐνάτω Εν: ἱε111ῦ Οε | τούτου] τοῦ 8 Ι Ἰωάννου ἰε111'ο Ε 5 δὲ
τετάρτω Εν Ι τῷ-αὐτῇ ε ? δικεμβρίω Ο 8 δὲ ει | Ἰωάννησ
1231111: Ε 8/Θ κατὰ διάνοιαν ἰε111ί: ν 2/10 τὴ τοῦ παν τελειώσει Εν
10 αὐτῶ Εε | γεγονότι Ενε 11 ινρηνοῦντι Ενε 16 μακάριοσ Εν |
τοίνυν Ε 10 γενέσδαι :ἔε111ἰ: Εν | σφοδρὸς ε 18 ἀνδριζομἐνων]
ὀπλ-Όζαμέιιων ν 10 μὲν ἱε111ῖτ ν 20 γεγονὼσ ε

1.0

1
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παραλαμβανομένην καὶ μετὰ δείας τινὸς ῦμνωιδίας τε καὶ εὐωδίας
είς τοὐς ανρανθϋα όξναφερομένην; καὶηἐζήτει αὐταῖς ὅφεσιν ἰδεῖν
ει ουτως εχεαΐκαι (αναστας αυτηι τηιέυραι ἀπὴλδεν εἰς τὴν ἀγίαν
Βιχβχεεμ και ευρεν οτ: κατ αυτην την ωραν ἐξςὁήμησω, ὁ ἄῃαθωπος.

5 και ασπασαμενος το αγιον αυτου λείφανον ἐν αὐτῶι τῶι νάρβηκι καὶ
κηδεύσας κατέίλετο ἐν δήκαις δσίαις καὶ ούτως ὐπέστρεφεν εἰς τὴν
κέλλαν αὐτοῦ.

] Τούτου τοῦ πεφωτισμένου γέροντος οί μαὐηταὶ Θεόδωρος καὶΡ.2θε 18
| | | | ‹ι| \ | ”

Ἰωαννηε ὁιιινήυαντο μοι λεγοντες οτι μετα τὴν κοιμησιν τοῦ ἐν
10 ἀνίθιἑ Σάβα απέστωλεν ἦινᾶε ιἶ γέρων εἰς ἀπόκρισιν ἐπὶ Λιβιάδα

καὶ ἐν τὴι όδῶι μετὰ τὸ περασαι τὸν Ἰορδάνην συνήντησαν ὴμῖν
τινὲς λέγοντεε' ὁοατει ὅτι ὁ λέων έμπροσδεν ὐμῶν ἐστιν. ,ὴμεῖς δὲ
ἐλογισάμεὕα ὅτι δυνατός ἐστιν ό ύεὸς διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ ἀββα ὴμῶν
σ/υλάξαι ἦμαἐ' ,Μὴ γὰρ τῶι δελήματι ήμῶν ἐξήλδομεν; τοῦ γέροντας

15 ὴμῶν τὴν ἐντολὴν πληροῦμεν. ταῦτα λογισάμενοι περιεπατοῦμεν,
καὶ ίδοὐ δ λέων έρχεται είς συνάντησιν ὴμῶν καὶ ἐφοβήδημεν σφόδρα
καὶ ίσχὐς οὐχ ὐπελείφδη ὴμῖν. καὶ παρευδὐ δεωροῦμεν τὸν γέροντα
ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων ὴμῶν τὴν δειλίαν ὴμῶν ἀφαιροῦντα καὶ ὐαρρεῖν
κελεύοντα. τότε δ λέων ὡς ῦπὸ μάστιγος ἐλαυνόμενος ἀνεχώρησεν

20 φεύγων αφλ ἡμῶν λίαὶ ἡμεῖς ἀβλαβῶς ὁδεύσοιντες ὴλδομεν πρὸς τὸν
γέροντα. ὅστφς|προλαβ=ὼν λέγει πρὸςὴμας· είδετε πῶς εὐρέδην μεδ”
ύμῶν εν τηι αναγκηι; αλλά γε καὶ ἐνταῦδα πολλὰ ἐδεήῦην τοῦ δεοῦ
ὐπὲρ ὑμῶν, καὶ ίδοὐ ἐποίησεν έλεος. καὶ τοῦτο δὲ είς τῶν μαὐητῶν
αὐτοῦ Θεόδωαθὲἰ Τοῦνομα διηγήσατό μοι λέγων ὅτι πολλὰ έτη ἐποίησεν

26 ἑρφὴν μόνον λαμβάνων καὶ τούτωι τὴν τοῦ δυμιατηρίου σποδιὰν κατέ-
μιγεν, εἶδ” οὕτως ήσδιεν· κατέλαβον δὲ αὐτὸν τοῦτο ποιοῦντα τρόπωι
τοιούτωι. έλαδεν άπαξ δοῦναι τὸ κατόχιον τοῦ ὐυριδίου αὐτοῦ καὶ

18 Ώατι 10, 8

ΟΕνε

1 τε-εὐωδίασ ίε1111: ν | τε ἴο111ίι ε 2 ἐξήτει Ο 6 λεί-
ηιανον καὶ 8 1 %αὶ2 ἱε111ΐ› ε 0 κατέίλετο [κάδετο ε] αὐτὸ [αὐτῶ ν
αὐτὸν Ε] Ενα '? ἑαυτοῦ Εν 10 ἀγίοισ Οε: ὰγίοισ τιρὔ ὴμῶν Ε
άγίοισ ἀββιῖ ν | λυβιάδα Ε λιβιάδαν ν 12 λέγοντεσ τινέσ ν
14 ὴμῶν φησὶν ἐξ) ἦλδαμεν Ε 14/15 ἐξήλδομεν_ήμῶν ἰε1111: Οε
16 ἐντολὴν ταύτην Ο | καὶ ταῦτα Εν 1'ῖ ύπελήφδη Ενε | έν ὴμῖν Ε
18 τὴν--ὴμῶν ἰε111ἰ3 ε 18 πληγεὶσ Εν 20 ήλδαμεν Ε 21 λέγει_ὴμασ
ΟΕν: ὴμοισ λέγει ε 1 ίδετε ΟΕνε 1 ηύρέδην Ο 28 τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ Ε
24 αὐτοῦ·-διηγήσατό ίε1π11υ ε 1 τούνομα ίε1π1τ Εν | μοι διηγήσατο Ε
2ὅ ηοφὴν [όοφιν Ε] ΟΕ: τροφην νε | μονον αρτον ε Ι σποδον ε
2ὅ/20 κατέσμιγεν Εν 2'? τοιῶδε Ε
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ὕελήσας ἐνὼ τὸ εὐκοάτιον ὐοῦναι αὐτῶι ἀφάμενος τῆς ὕυοίὁος ὴνοίνὴ,
καὶ εὐοίσκω αὐτὸν τὸ ὕυμιατὴοιον εἰς τὸ καυκίον ἐκκενοῦντα. του
δὲ ἐπὶ τούτωι πάνυ λυπὴΰέντος καταστεϊλαι ΰἐλων τὴν λύπὴν εἶπον°
οὐχὶ σὺ μόνος τοῦτο ατοιεϊς, στάτεο, ἀλλὰ καὶ οί πλἐῖστοι τὴς λαύοας

5 ταύτὴς, πλὴοοῦντες τὴν νοαφὴν τὴν λένουσαν ὅτι σποὅὀν ὡσεὶ
ἄοτον ἔφανον. καὶ μόλις τούτοις ὴὐυνήὕὴν τοῖς λόνοις μεταβάλατ
τὸν νέοοντα.

Τῶι ἐνενὴκοστῶι τὴς τοῦ ὁσίου τούτου νέοοντος ὴλικίας χρόνωι
κατὰ τὸν ἰνοἐμβηιον μῆνα τῆς ἕκτὴς ὶνὁικτιόνος ἐξεοχόμενος ἐκ της

10 Σκυὕοπολιτῶν μὴτοοπόλεως, ὡς καὶ ὴὀὴ μοὶ εἴοὴται ἐν τῶι ατεοὶ
Ξὐΰυμίου τοῦ ἀνίου λόνωι, ἐντολὰς ἔλαβον οταοὰ τὴς ἐμῆς φιλο-
Ζοίστου μὴτοὸς μὴὁὲν τῶν εἰς ψυχὴν συντεινόντων ὅιαστοάξασὕατ.
Ζωαἰἐ ννώμὴς καὶ ἐτιιτοοπῆς τούτου τοῦ ὕεσπεσίου Ἰωάννου, μήποτε,
λένουσά μοι, τῆι τῶν Ἰξὶοινενιαστῶν οτλάνὴι σὐναπαχὕεὶς ἐκ:ιτέσ·ιμς

15 ἐκ στοοοιμίων τοῦ ὶὅίου στὴοινμοῦ. ἐλὕὼν τοίνυν εἰς τὰ Ίεοοσόλυμα
καὶ τὸν ἐνκαινισμὸν τὴς νέας ἐκκλὴσίας τὴς πανυμνὴτου ὕεοτόκου
καὶ ἀειπαοὕένου .Μαρίας ἐπιτελέσας ἦλὕον εἰς τὴν λαύοαν τοῦ μακα¬
ηίου Σάβα καὶ παοέβαλον τῶι ϋεσπεσίωι τούτωι νέοοντι τὰ κατλ
ἕμαυτὸν αὐτῶι ἀνατιΰέμενος καὶ βουλὴν ·ὕ·εάοεστον παο= αὐτοῦ

20 λαβεῖν ἀξιῶν. καὶ ἀκούσας παο” αὐτοῦ ὅτι εἰ βούλὴὶ σωὕὴνατ, τὴν
μονὴν τοῦ μενάλου Ζἶὐὐυμίου οἴκὴσοιη ἐνὼ ὡς νέοἐ %ὰὶ ιωάταωἐ πεαι·
φμονὴσαςαῆς αὐτοῦ ἐντολης κατὴλΰον εὶς τον Ἰοοὐάνὴν βουλόμενος
εϋἐ εν των αυτοϋι μοναστὴοίων οἰκὴσαι καὶ οὐ μόνον οὐ κατευο-
ὕώΰὴν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἐξ μῆνας ἐν τὴι λαύοαι τοῦ καλαμῶνος ὴσὕἐνὴσα

5 Ρε 101, 10 - ΒἙἙ. ΩΟ. ἰιοιοοῃεῇαὶτι· = 8. δαοιιατ 543-'7. δαη. 544,
άαἔοἔοτι ἰτιὀ. νῖ = 1. Βοῃτ. 542_31. Αυἔ. 543. Ώἰοε κνἰτα ‹:ἰιιι·οΙ1 ν.
ΕΠΗΨΠΙ- Ρ. 71, 11. 1'7 αὶε αειε ι·ἰοΙ1®οἰἔ‹± Ώατυω (Νον. 542) ἀοι· Βθἰεο
ΚΥΓΪΠΒ νου ΒΙ‹γΙ:Ι1οΡο1ἰε ηειοὶα ξῖοτιιειελοιτι οτνσἰοεοῃ; ἀἰο Ιὔατἰωυτιἕΰτ Παοὶι
]Ϊ0ὶ1α1111οε 90. Τ.ιοἙ›οτιεῇαΙ1ι· Βοτἰοὶσυ εἱοΙ1 ειιιί εἰοτι οτετοτι Βοει1οΙ1 1ἰγ1·ὶΙΙε
Βοι Ἑοϋειτιτιοε, άοτ ὶη ἀοτι Αηίετῇἔ ἀοε .Τεωποε 548 211 εοἱιτοη ἰετ

οιιντ Δ

~2 καυκίον Ο: καυκὶν [καυκὴν ν] ξἱιν καυχίον ε | κενοῦντα Τα ἐσκε-
ναυντα ε 8 τούτου ε 5 αὐτησ 8 ταῦτὴσ ἔητῖῦ Ε | τὴν λἐνουσαν νοοτ-
Ψημ Εν Θ τοῖσ λόνοισ ὴὅυνἠὕὴν ν Ι ὴὀυνήΰὴ Ο | μεταβαλείν ν
8 νέαντοσ τούτου ν ιο και ιθιιιι νε 11 ταβων νἐ 18/14 ει-
Ψουσά ,Ιων μήποτε νε 14 συναπαχὕείὴο· ν 1θ ἐμαύτὸν ζβνε: ἑαυ-
Τὸν Ο 20 βούλει Οἰιε 21 ὥκὴσον Ο ὥκισον ζβ | ἐνὼ δὲ Ενε ¦ ί
μοίταιοσ Ο: μάταιοσ ὡσ [ινε 22 τὴν-ἐντολὴν Ο | καὶ βουλόμενοσ Ο
28 καὶ ἱοὶιἰυ Ο
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ἀσὐένειαν μενάλὴν. ὡς ὐὲ ἐν πολλῆι λύπὴι καὶ ᾶὁὴμονίαι νενονότι μοι.
δια τε τὴν ξενιτειαν και τὴν ἀοοωστίαν καὲ ὁιὰ τὸ μὴ εἶφαί με ὑπὸ
ζυνον συνοὁιας φαινεται μοι καθ” ὕπνους ὁ τιτεφωτισμἐυοἔ Οὔ-ι-Ο§ Έέθωμ

τι 7 Ζ ..ι 3ολεων°:πα . τα ~> ι .ἶυτϋἕἐ Ζἐ λΰ 7' Ἱ „Θαλ“ΟΌσ‹ἕ§ #91) (τὴς εντολὴς ικανως εοταιὁευΰὴς
αλλα νυν αναστας εισελΰε εις τὴν Ϊεοιχὼ καὶ εὐοίσκεις Γεθόιιττόιι

κ : ν_ ~ Η ._τινα μοναχον εις τὸ3 ξενοὀοχειον τὴς μονης του ἀββα Εὺΰυμίου·
ι ..ακολουὕὴσον αυτωι εις τὴν Ιιιωιὴῳ %αὲ σώωημ %α¿ αφαστὰη ἀπὸ τοῦ
ύπνου καὶ σταοαυτίκα ἐιιὁυιιαμωϋεὶς καὶ -τῶν αχθάηιτωιι μωτηθίωα,

κ × __μεταλαιἶων και νευσάμενος ἀνέβὴν πεζὴι εἰς Ἱεοιχώ, ὥστε ΰιαυμἀ.
_ _ "' | > | ρωζειν τους "πατερας επι τὴι τοσαυτὴι αὕηοαι μεταβολὴι. καὶ οὕτως |

_ 2 3ᾶνελ·ὕ·ων εμεινα εις τὴν του εν άνίοις Ζἴὐΰυμίου μονὴν μὴνὶ Ίουλίωι
.ι οι Δ κ : „τὴς εκτὴς ινὁικτιονος. και αυτό τότε συνεχως ᾶατὴοχόμὴν ποὸς αϋτὼι

κ ς 2 5 π ; κι
ιτράντα τα κατ εμε αυτωι= ἀνατιθέμενος, πλὴν ὅτι ἀπὸ Σκυΰοπόλεως
ειχον ννωσιν ποος τους αυτου μαΰὴτὰς παοαβάλλοντας τῶι ὴμετέοωι
οῖκωι ὡέ ἰδίων αῦῖῶν ξενοὁοχείωι καὶ παοὰ τῶν ἐμῶν νονέων λαμ-

› ν κ : ,... ,.. _, ~
βάνοντας ευλονιαν τινα ενιαυσίαν τωι τε κοινωι τὴς λαύοας καὶ τωι

ν | ι Ν __ _,
ὕεσστεσίωι πατοι. πανυ ναο τιτοοσἐκειντο αὐτωι τε καὶ τοις τὴς λαύοας
στατηάσιν ᾶφ” ουπερ τὴς παοουσίας τοῦ ἐν άνίοις τιτατοὸς ὴμῶν Σάβα

ς ι- Η σ ν ε Ἡ
ὁ οικος ὴμων ὴξιωιἶὴ. όϋεν καὶ ἐμὴ μὴτὴο τὰς εὶοὴμένας ὁἐὀωκέν

5 | Χμοι αειτολυομενωι εντολας, ὁιλ ΰ κἀνὼ ιταοοὴσιαστικώτεοον απιὼν
ἀπολαύω τῆς €±ϋΤ0ῦ νου·ι9·εσίας καὶ εὐχῆς, μάλιστα νῦν ποοτοαπεὶς

; ~ τιν κ ... ε
ιταοἶ αυτωι Θασαι τὴν τὴς Νέας λαύρας οἴκὴσιν καὶ τὴν Μενίστὴν

με | , κι ~οἱκὴσαι λαυοαν ὅπεο καὶ πεποίὴκα του ὕεου εὐὁοκὴσαντος. καὶ
ν-Μ 1 Χ .τουτο μεν ὐστεοον

× ὁ` / 1 =· ¬-· ι ι ν- 1- ν ιπυο ε χοονου τινος ικανου παοεβαλον τουτωι τωι ανιωι νεοοντι
(' 1 αν ._ ~ Ν

βαθὴὐεὶς υπο λονισμου τινος σατανικου καὶ τουτον αὐτωι ἀναὕέμενος

12 ξιιἰὶ 543, ε. άἰε Νους: τα Ρ. 218, ΒΗ.

Οβνε

1 ιισυιενείςι μενάλῃ ε 2 τε ἱοΙ1Ιτ νε 4 λένων μοι οὕτωσ Ε
οὑτωσὶ [Οὕτωσ εἰ ν] λένων νε θ τῆς μονῆς 1131115 Ο '? εἰσ-μονὴν
ΕΘΒΙ5 νε [ σώοὴ ε Θ νευσόμενοσ τοοφησ Ο | εἱσ τὴν νε
10 ἀΰοόαι ίοἰτἰϋ Ο 11 ἀπελὕὼν Ο | ἐν άνίοισ] ἀνίου Ε 12 ἀπέο-
Ζομαι Ϊ.. 18 ἐμὲ αὐτῶ Ε: ἐμαὐτὸν αὐτῶ ν ἐμαυτὸν Οε [ ἀντιὕέμε-
υηἐ 5 | πλὴν ὅτι Ο: πλὴν ὅτι καὶ Β πλὴν καὶ νε 14 ννῶσιν] ἔνω-
σιν 11 15/16 λαμβάνοντεα Ο 1(ἱ ἐνιαύσιοννε Ι κοινῶι] κοινοβίω Ο |
καὶ ίοἰτὶυ 8 1? ποοέκειντο ε 1θ ἔὅωκέν νε 21 ἀπὴλαυον 1.. καὶ
ᾶπολαύων νε 28 εὐωὕοῦντοσ 11 εὐὀοκοῦντοσ ν 25 τῶ άνίω τούτω 1..
25 τοῦτο ἀναΰἐμενοσ αὐτῶ νε

Ρ. 2Ο1:›
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ι-σ 1 ~καὶ εὐχὴν λαβὼν παο” αὐτου αὐτίκα ἀνέσεως ἔτυχον. ἐμου δε τὴι
_' Ε ~ |

αὐτου δυοίδι παοακαδὴμένου καὶ τὴς ὕείας αὐτου ὰπολαυοντος δι-
δασκαλίας 'Γεώονιός τις ὴνανεν τὸν υἰὸν αὐτοῦ δαιμονιῶντα ποὸς

Δ 1 κ κι εν οι ×-= ν 5 ·-< 3 ~ ·-ιαυτον και τουτον ιιια ε ιπ οσβιεν τι δυ ιδος αυτου απ λδεν. του
ι ι ζἕεθν ει ιαηυι5 δε παιδιου κειμενου και κλαιοντος ννους ο νεοων οτι πνευμα ακαΰαο-

„ ι.. 3 ιντον ἔχει, ἐσπλαχνίσδὴ καὶ ποιὴσας εὐχὴν υπὲο αὐτου καὶ αλειφας
κι ια 5 ···αὐτὸν ἕλαιον του πανανίου Σταυοου ᾶπεκατἐστὴσεν αὐτὸν υνιὴ.

~ ~ | 1του νὰο πονὴοου αὐτίκα ὐποχωυὴσαντος πνεύματος ἐκαδιαοισδὴ το
παιδίον ἀπὸ τὴς ὥοας ἐκείνὴς.

10 (Ο ᾶββας Ζἶὐστάΰιος ὁ τὴν τοῦ Σπὴλαίου [τοῦ μακαοίου Σάβα]
ὴνεμονίαν ποὸ ὀλίνων τούτων ὴμεοῶν διαδεξάμενος Σεονίου τελευ-
τύσαντο ανν νι ” Χ ιστοῦ ιάοιτι συνέσει διαποέπων πνευ-ί §> 72 Τ/ τον 2 λἶ ς ε |

~ / |ματικὴι καὶ ὀοδοῖς δόνμασιν καὶ σωφοοσύνὴι βίου διὴνὴσατο μοι λενων
,_„ ~ 1ὅτι ἐπολεμὴὐὴν ποτὲ ὐπὸ τοῦ τὴς βλασφὴμίας δαίμονϋε δεϋ°ω§ Ρϋαὀ

15 5 41 κ κ : κι :ι ν κ ε 1 3 | 3 ~απελδων ποος τον αββαν Ζωαννὴν τον ὴσυχαστὴν ανε εμὴι αυτωι
ι τοὐς λονισμούς μου καὶ παοεκάλουν εὐχὴν παο” αὐτοῦ λαβεῖν. ὁ δὲ

νέοων ᾶναστὰς ἐποίησεν μοι εὐχὴν καὶ λένεί εὐλονὴτὸέ 16158109,
ε ± ·- ί ίτέκνον, ότι οὐ μὴ ποοσεννίσει σοι έτι ὁ τὴς βλασινὴμιαε λ-ΘνΦσμΘ€.

,„ κ νκαὶ ούτως νένονεν κατὰ τὸν λόνον του νἐοοντος καὶ απο τοτε οὐκέτι
20 ὴισδόμὴν τοῦ πονὴοοῦ ἐκείνου καὶ βλασφὴμου λονισμοῦ.

Γυνή τις ίίαππαδόκισσα μὲν τῶι νἐνει, Βασιλίνα δὲ τὴι κλιήσει
διάκονος οῦσα τὴς μενάλὴς ἐκκλὴσίας Κωνσταντινουπόλεως ἦλὕεν

2 Φ τ ±ι κ : ‹· Ρ- :ι 1 # #869 ίεοοσολυμα εαουσα τινα μεβ· εαυτὴς ανενιιον μειζοτεοου ταξιν
Ξ λ ει κ ±ι ι : κ ε -< ~ 1 τιιπεὴοντα οστι τα αλλα εν ευλα ι υπι εν τιι δε καϋολικσι
ἶ/ λ) ος: νδ μι ο|7Θχ=ι] > # 725 εκκλὴσιαι ουκ εκοινωνει τὴν Σευὴοου ετεοοδοξιαν εισδεξαμενος.

ὴ μὲν οῦν διάκονος πολλὴν ἐποιεῖτο σπουδὴν τὴν ἐκείνου μετα·δ·εῖναι
ί να Ε ~ εννωμὴν καὶ ἑνωσαι τὴι καΰολικὴι ἐκκλὴσίαι, δι” δ καὶ ἔκαστον

δίκαιον ἄνδοα παοεκάλει εὐχὴν ποιὴσαι ὐπὲο αὐτοῦ. ὴτις υυνὴ ἀκού-

ΟΕνε

οι ο.ΓΙ
1 αὐτίκα] παο” αὐτίκα Ο 2 απολαύοντοσ αὐτοῦ Ο 8 νεωονὸσ

8/4 ποὸσ αὐτὸν δαιμονιῶντα Ο 8 δαιμονιοῦντα Ε δαιμονῶντα ε
νἑοων ννοὺσ Ενε '? ανίου νε Ι ἀποκατέστὴσεν ε Ι αὐτὸ νε
8 ἦδ Ενε: δαίμονοσ Ο | ἐκαὕεοίσΰὴ Ο 10 τοῦ Σπηλαίου ίεὶτἰἰι νε Ι
τοῦ [τούτου τοῦ Ο] μακαοίου [μακαοίτου Ενε] Σάβα ΟΕνε, νο11 Παἰι· αο-
Β1ιΙ'1Ο11ΘΠ Τὴν ἠ72εμΟυίηῃι Ζάθὶῖι Ρυαἰ ῖιἦ·

κῆ διαποέπων Ο 14 βλασμίαο· Ο 15 ἀνεὕἐμὴν τε Ενε
1ίἰ μου 101111; Ενε Ι λαβεῖν παο” αὐτοῦ Ε 1? λένει μοι Ενε

-18 πηοσεννίση Ον Ι λονισμὀσ ΟΕ: ἐχδοόσ νε 20 αὶσΰόμὴν ΟΕνε
21 βασιλεῖνα Ο 22 τῆς-Κωιισταντινουπόλεωσ ίεὶιἰυ Ο 28 ἱλὴμ νε |
τινὰ ἰεὶὐυ Ο 24 τα ἰωπἰυ ε | εὐλαβησ μὲν νε.

ιο Μ

23
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σασα πεηὶ τὴς τοῦ ὐιεσπεσίου Ἰωάννου χάοιτος ἐπεπόὕιει μὲν ποοσκυ-
ν ιο κ οι 5 ν ν ± ~

Φἦσω αὐτον, μαὐουσα δε οτι ανενδεκτον εστιν κατέοχεσὕαι νυναικα
ν ν ν κ ..ι 3εεἔ τὴς, λαυραν, μεταστειλαμενὴ Θεοδωοον τον αὐτου μαὐὴτὴυ εηυσώ.

-· ·· . 1 ~ · ι > . ‹ × ιπω Ζαβεινπουτον και τωι ανιωι απενενκαιχνεοοντις πιστε-ύουσα ότι
__, τ "' 5 , , Α ^ ι ...5 ὁἰὰ της αυτου ευχὴς~μεταβαλλει ο ὐεος τὴν σκλὴοοκαοδιαν αὐτου

7α¿ ἀξὶουται κοινωνὴσαι τὴι καὐολικὴι εκκλὴσιαι. ὅντινα λαβὼν
' ± ι ~ό μα,ι9.,7-Ε-ὴς Θεοδωοος κατὴλΰεν ποὸς τὸν νέοοντα καὶ τὸ τὶυοίδιον

1 ι τι 1 ~ ι `Μούσας κατα το εὐοε Μ" τον νεοοντος μέλλοντος | ἀνοίνειν ἔβαλον
'_ 5 λ ι κι Ν („ ~

μετάνοιοιν αμφοτεοοι. και του μαδὴτου εἰπόντος· εὐλόνὴσον ὴμας,“ τ ι· ζ η κ ι ν _ Ἡ _,10 πάτεηα ανοιξας ο νεοων λενει ποος τον μαδὴτὴν σὲ μὲν εὐλονω,
5 ς 5 ~ _ ~ 1 · κοὕτω.. ὁὲ ηινευλονὴτος εστιν. του δε μαίὶὴτου λενοντος μὴ οὕτως πάτερ,

ν :ι › κι ρ ~ _.,απε%η¿.Ι9ι77 ὁ νεοων· οντως οὐκ ευλονω αὐτόν, έως ἀποστὴι του φοονὴ-
Ε ο - Α × -- ~ 3ματος των ν4ποσχιστ>ων και τὴι καδολικὴι εκκλὴσίαι καὐιομολονὴσὴι

^“' 5 ~ 2 2 1 ~ Ν /ηωἄωψἦο-αι. ταυτα ακουσας εκεινος εξεπλανὴ επι τωι του νεοοντος
' __. ι κ Ν15 ὁωηατ¿%ωι χαοισματι και τωι δαύματι ἀλλοιωΰεὶς συνέδετο μετὰ

| Ν ~ ~ 3 | | Ε |- κοινων αι ω ~. τ . -π/-ηηοφοθιας 3 \ ὴσ 3τὴι καὕολικὴυ εκκλὴσιαι Η τοτε~ο νεοὼν
873707/ήο-ας αυτον και αναστὴσας μετεδωκεν αυτωι ποωτος των
α70άἸ)τωη› μυστὴοίων πασαν διυιυχίαν ἐκ της ἑαυτοῦ ἀποσμὴξαντι

ίαῷ τοῦτο μαὐοῦσα Βασιλίνα είς πλείονα πόὐον ὴλὐεν τοῦ
20 ασηαι αὐταῖςι ὅνιεσιν τὸν\άνιον νέοοντα καὶ ἐλονίσατο μεταμ-

ς· κ ε ι ε ν ῇ . ¬( ιασασΰ-αι ἀνδοικον οἕὴμά και ποος αυτον εις τὴν λαυοαν κατελὐειν
706 τὰ %αὐι εαυτὴν αναὐεσὐαι αυτωι. και τουτου υπο αννελικὴς
Ξ- ε ωὕέντο ” ” ΐ > ” Ϊ · ί ~.> ” ·"οπτασίαἑ- υφανεοῇ 4; αυτωι δὴλοι~ αυτὴι λενονι νινωσκι οτι καν

ἔΖΰ¶7¿9.¦ 0υχ|οοαις με· μὴ ουν σκυλὴις, αλλα μαλλον υπομεινον και
= 2 Ρ/ 1 οιιιποΰ ὁαυ διανὴις, εφισταμαι σοι καὐ· υπνους και ἀκούω τὰ παοὰ σου

7α¿ ὅσα ὀἀν ἐμβάλὴι μοι ὁ ὕεός, ἀπαννελῶ σοι. ταῦτα ἐκείνὴ ἀκού-
' 2 ξ 5 ~ κ : ι ν κσασα %α¿ πιστευσασά δεχεται εναονως τὴν οπτασιαν.| φαινεται ναο
αυτη¿ %α|βι υπνους λενων° ιδου δὴ ο ὐεος απεσταλκεν με ποος σε·

/ 3! 2 Α \ 1 'Β Η 1 .3 ο-ι Ι Ζ-ᾶπά”/ε¿)„οιι μοι, ει τι βουλὴιι ὴ δε τα και? εαυτὴν ειπουσα τὴν που

ἩΦΝ

θνΩ`

εερωητ

ηυο

το οι Ο

ΟΕνε .

1 ΐησ ΕΘΙΠΒ Ε Ι ὐιεσπεσίου τούτου Ενε | μὲν ίε111*ο Ο 5 καυ-
ὁίαν νε 7/8 κοούσασ εὶσ τὸ ὕυοίδιον νε 8 ἔβάλομεν Ο
10 ἀιςωἴξασ νε: καὶ ἀνοίξασ Ε ίεΙι1τ Ο 1θ/11 ὁ νέοων-πάτεο ὶεΙ1Ιτ Ο
12 7/έρωρ] νέοων καὶ εἶπεν Ο | ἔωσ οὐ νε 18 -καν ὔμολονήυει ΟΪ±ν5
18 ῶἰουμίξασ Ο| 20 ἄνιον ἰελιὶϋ Ο 22 τ0ϋτ0 ΟΕ 28 ὀὶὶλω·
ΰἑποσ 5 ὀὴλωὐεντι ν 24 ουχ ὁοοισ ΟΕ: ου θεωοεισ νε | Ἄ σκυλ-
ϋεὶσ Β 25 ἐπίσταμαί νε Ι ἀκούσω νε | τὰ ίο111υ νε 28 αν Ε |
ι έλλαϋ ν ἐπαννελῶ ε 25/2? ἀκούσασα ἐκεῖνὴ Ε 2? φαίνεται--

καὶ ῖδοὐ φαίνεται αὐτὴ ὁ ἀνιοσ νέοων νε 28 δὴ ίοιπὶυ νε
22 βούλ-ελ Ι”

Ρ. 21ε.
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σφορον ἀπόκρισιν ἔλαβεν καὶ ἀνέστὴ εὐχαριστοῦσα τῶι ϋεῶι καὶ
ἐλδόντι τῶι μαὐὴτὴι τοῦ νέροντος τό τε σχὴμα καὶ τὸν χαρακτὴρα
ἀπήννειλεν. ταῦτα ἐνὼ παρ) αὐτῆς ἐκείνὴς ἀκούσας τὴς διακόνου
Βασιλίνὴς τὴι παρούσὴι συννραφὴι συνέταξα. ·

μ (Ο | 2 τ : ι ‹· εν 7 ς 1 τι _0 τοπος ὀλί (Οί ε9λ%δΖ7ιὶἶὶσταίι Ο ααλίθς Ολλτος αίὀθωλί, Ζθλιμνίὶλὶ ὁχεζ. ες

κατὰ δυσμὰς ὐφὴλότατον τοίχου τόπον ἀποπλὴροῦντα, καὐἐ οῦ ἦ
στένὴ τοῦ κελλίου ἐπεστὴρικται. δὲ τοῦ κρὴμνοῦ πέτρα τοσοῦτον
ξὴροτάτὴ λίαν ὐπάρχει καὶ άνικμος, ὥστε μὴδ” ὅλως νοτίδα ἐμποιεῖν
τῶι κελλίωι. ἐν μιαι τοίνυν τῶν ὴμερῶν λαβὼν ὁ ἄνιος οὐτος νέρωἰ·

ΙΟ σπέρμα ἑνὸς σχαδίου λένει τοῖς ἑαυτοῦ μαῦὴταῖς Θεοδώρωι καὶ
>ίωάννὴι° ἀκούσατέ μου, τέκνα· ἐὰν ὴ τοῦ ῦεοῦ φιλανΰρωπία χαρίσὴται.
τῶι σπέρματι τούτωι χάριν καὶ ταύτὴι τὴι πέτραι δύναμιν ποὸς τὸ

Η

ααρπονονῆσαι, νινώσκετε ὅτι δωρεὰν χαρίζεταί μοι τὴν τῶν οὐρανῶν
Ξ βασιλείαν. καὶ τοῦτο εῖπὼν προσέπλασεν τὴι ἀρρἠκτωι ἐκείνὴι πέτραι.

τὴν σχάδαν. ὁ δὲ τὴν ράβδον Ἄαρὼν ξὴρὰν οῦσαν βλαστῆσαι καὶ
ἐξανδῆσαι ἐπινεύσας ὐεὀς αὐτὸς καὶ τὴν ἄρρὴκτον ταύτὴν καὶ ἕηρθ-
τάτὴν πέτραν βλαστὴσαι ἐκἑλευσεν πρὸς τὸ δεῖξαι ταῖς μετέπειτα
νενεαῖς δποίας ὁ δοῦλος αὐτοῦ τετύχὴκε χάριτος. καὶ ίδὼν ὁ γέρων

1 τὸν βλαστὸν ὴὐχαρίστει τῶι ὐεῶι μετὰ δακρύων. ὅστις βλαστὸς
20 κατὰ μικρὸν είς ύψος ἐνειρόμενος ἐφὐασεν τὴν στένὴν, ὴν καὶ ἀπε-

στένασαν, καὶ ὰπλῶς εἰπεῖν, τῶι χρόνωι ίδοὐ τρία σῦκα ἐκαρποφόρὴσεν.
άπερ λαβὼν ὁ νἐρων καὶ μετὰ δακρύων καταφιλήσας ἕφανεν εὐχαρι-
στῶν τῶι πλὴροφορὴσαντι αὐτὸν ῦεῶι, διαδοὐς καὶ τοῖς ἑαυτοῦ μαὐὴ -
ταν; πρὸς μικρόν. καὶ ὶδοὐ τὸ δένδρον βοαι τῆι ἀρετὴι τοῦ νἐροντο;

25 μαθτϋαθῦνί- αφ, οῦ δὲ τὰ σῦκα ἔφανεν ὁ ὐεοφόρος οὐτος υέρωνᾶ
ἐτοιμάζετο πρὸς τὴν ἔξοὁου· 1 ὁ' ὁὶ λ ὶ λ ὕὶ ~επει ὴ ε οιπον εις βα υ υὴρας ὴλασειμ Ρ_5 _ ~ .
Όνέωίἔαν οἱ. μαὐὴταὶ τὸν τόπον πρὸς τὸ διακονειν αὐτωι. ἐνὼ τοίνυν

15 Νοτια 17, 8

ΟΕνε

1 ἀπέστὴ νε 8 ταῦτα Ο: ταῦτα δὲ Ενε 8/4 ἀκούσασ-βασι.-
λείνὴσ Ο; τῆσ διακόνου βασιλίνὴσ ἀκὴκοα νε τῆσ διακόνου ἀκὴκοα βασιλίνὴσ 1,
4 τῆι-συνἐταξα ίεὶπἰτ Ενε 5 ἐνκέκλειστο Ο 'Ϊ ἐπεστὴρικτο Ο
8 άνινμοσ Ον ἄνὴνμοσ Ε [ νοτίαν Ενε 8 τοίνυν ΟΕ: οὐν νε Ι
οὐτοσ ὁ ὅνιοσ Ε 12 χάριν Ο: Ἑο111ῖ: Ενε 18 καρποφορὴσαι Ο
14 βασιλείαν Ο: βασιλείαν ὁ ὕδ· Ενε 1ὕ βλαστἦυαι καὶ 16511113 δνε
18 νέρων ΟΕ: ὅνιοσ νἐρων νε 20 κατὰ] μετὰ Ε 22 ἕφαηνεν Ενε:
ἔλενεν Ο 28 καὶ τῶ Ο Ι διαδοὐσ Ε: διαδοὺσ δὲ Ο διδουσ νε Ι
ἑαυτοῦ ίοὶτἰυ Ενε 24 τὴν ἀρετὴν Ο 28 ὴτοιμάζετο Ο
ὴλασεν [ἕλασεν νε] ὁ ὅνιοσ Ενε 2? ὴνέωξεν ό μαὕὴτὴσ αὐτοῦ νε
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εἰσελ-29-ὼν πρὸς αὐτὸν καὶ τὸ φοβερὸν τοῦ βλαστοῦ ὐεασάμενος ῦέαμα,
Ζατευόουν ἐπιμελῶς πῶς ἐριζώὐὴ καὶ εἰ ρανάδα ἔσχεν ἡ πἐτηαρ ,ρω
εὑρεῖν οὐκ ὴδυνὴὐὴν, ὥστε με ἐκπλανέντα εἰπεῖν· ῶ β άὅος πλούτου
Ζαὶ σ0φίΟίςι %Οίί ὴ2¶75,ι)Ο”ὅΟ)ς |'Ι9ὅΟ'υ, ὡς ἀνεξεθειύανὴτα τὰ

ἦκηίματα αὐτοῦ και ανεξιχνιαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. καὶ νὰρ
ἴσασιν Οἱ πολυλθόννθν πεἶραν τῆς λαύρας τοῦ μακαρίου Σάβα ἔχοντες
ὅῃπεη οὔτε ἐν ἀέρι καὶκὴπωι συκὴ νίνεται ἢ ἕτερον δένδρου διὰ τὴν
πολλὴυ ῦερμοτὴτα καρ ξὴροτὴτα~ των αερων τὴς λαύρας· εἰ δέ τις
παοφέρει τορ δενδρα του Ιιιικρουξ τὴς αὐτῆς λαύρας κοινοβίου τὰ παρὰ

10 τὴν ὁδον οντα, νινωσκετω ο |τοιουτος ὅτι ἐκεῖνα εὐχῆς ἔρνον
7ε7έυὴτριι τοαμακαριου Σαβα βαβος τε νῆς εὐρὴκότος καὶ εὐπορίαν
τῶι, του χειμάρρου ομβριμαιωι: υδάτων και τῶν τοῦ αὐτοῦ μικροῦ
Ζωνοβίου πατερων του νυν τοῦ ύδατος τοῦ χειμάρρου ὅλον
τὸν χειμώνα αυτα πρτιζοντων. αμελει πολλῶν ἐπιχειρὴσάντων παρὰ

16 τὼ, Ζείμαρρον/φυτευσαἐ ενὅιαι βαΰος νης ὴν, καὶ ὅλον τὸν χειμῶνα
ποῃζόυτων μολις επι ενιαυτον ισχυσαν κρατὴσαι τα φυτὰ διὰ τὴν,
ὡἐ. εϊη-ὴται, πολλὴνϋτων αερων ξὴρότὴτα καὶ τὸ σφοδρὸν τῶν καυμάτων.

Καὶ ταῦτα μεν εκ πολλῶν ὀλίνα ἀναλεξάμενος νραφὴι παραδέδωκα
παΘαλείι/ιας διὴνήσ:1σιδ·αι| τους περὶ πίστεως αὐτοῦ ἀνῶνας, οῦς ἐνε-

20 ὀείξα-το καται των Ωρινενους και Θεοδωρου\του<\1]ίρμι/ιουεστιας δον-
μάτων| τε και υπασπιστων, και τους διὼνμους ρυςιυπεμειὴεν κατα το
εῦαιμνελιον ρπερ των αποστο-λικων δονματων. αλλα τα τουτου ανδρα;
Ψαὕήματα αλλοιςησυννραφευσυι παραχωρω διὴνὴσασὐιαι· ευ ναρ οιδ
ὅῃ πολλοῖς, ως εικος, μετα τὴν αὐτοῦ ἀποβίωσιν σπουδαστέον νενή-

25 σεταβ ἀνοννράψασβαι τούς τε ἀνῶνας καὶ διωνμοὐς καὶ κινδύνους οῦς
ῦπέμερμεν ὑπὲρ τὴς ἀρὐοδόξου πίστεως, καὶ τὰς νίκας καὶ τὰς ἐνδόξους

8 Βοῃε 11, εε

Ο ΕΕ. 24 ἀποβίω-], Ενε

1 ϋαϋμα ὕεασάμενοσ νε ίὶεασάμενοσ Δΰαύμα Ε 2 εἰ] τὴν ε
6 ιθ ἴσοισιν νὰρ καὶ νε 8- πολυχρόνιον Ο: πολὐν χρόνον Ενε | τὴσ--σάβα
πἔΐηαμ να '? νίνεται συκὴν Ε 2 τῆσ αὐτῆσ λαύρασ Ε: τὴ: λαύρασ
νε ΕΟ]-11τ Ο 10 ὁ τοιοῦτοσ Ο: ίε]11ἰ: Ενε | ἐκεῖνα ἰε111υ Ε
11 αωαιένὴνται Ενε ] τε] δὲ Ο | εὐρικότεσ Ο 12 όμβρομιαίων Ενε
12__15 καὶ τῶν τοῦ-ποτιζόντων ίεὶπἰἰτ Ο 14 ὰμέλει τον Ενε 1ὔ τοῦ
7"/ψάηηηυ να ] ἔνὕα βάίὶοσ] ἔμβαΰοσ Ο 1? καὶ ίεὶτἰνθ | σφοδρῶ Ο
ἱ8 ἐκ πολλῶν Ο: τὰ Ενε 12/20 ὅσουσ ἐδείξατο νε 20 τοῦ]
Τὸ Ε Ι μομψουαστίασ Ε ὐίοψουεστίασε 21 ὐπἑμεινεν Ο: ὐπὴνενκεν
Ενε 22 τὰ τούτου] τοῦτο Ε 22/28 ἀνδραναιλἠματα νε: ίοΙ11ἰ: ΟΕ
24 τῃἰτ ἀποβίω 115171: Ο απο Πτιἀε ἀοε ΒΙαΜ;εε ειιιί
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Η αὐτοῦ πολιτείας κατὰ πᾶσαν ὡς εἰπεῖν τὴν καδ” ὴμας πολιτείαν καὶ
διὰ τὸν βίον καὶ διὰ τὰς ἀπαστραπτούσας αὐτοῦ ἀρετὰς περιφὴμοτε
καὶ περιβοὴτου νενονότος. ὡς δὲ ὴκουσα τὴς ἀνίας αὐτοῦ ·νλώττ·ὴς
διὴνουμένὴς, τῶι εὶκοστῶι δνδόωι τὴς αὐτοῦ ὴλικίας χρόνωι ἐπίσκοπος

1 | . ι-‹5 ἐχειροτονὴὐὴ, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴρὴται, και ἐποιὴσεν ἐν τὴι ἐπισκοπῆι
ἔτὴ ἐννέα καὶ ἔμεινεν είς τὴν λαύραν τὸ πρότερον ἔτὴ δώδεκα, ἐξ ιἶ›ν
εὸ Β ι νι τι π ε ιβ τι α Λ 1 51 > κ ι· `ε ιὴκονὴσεν ετὴ εξ και ὴσυνασεν ετὴ εξ, και εμεινεν εις τον Ρουβαν
ἕτὴ ἕξ καὶ ἐν τῶι κελλίωι καὐειρνμένος, ἐν ῶι καὶ μέχρι τοῦ νῦν ὴσυ-

κι ι ε κ ι 9χάζει, ἐπλὴρωσεν σὐν ·δ·εωι τεσσαρακονα επτα χρονους, καὶ ίδοὐ έσοδα-
10 σεν τὸν έκατοστὸν τέταρτον τὴς ἑαυτοῦ ὴλικίας χρόνον καὶ ἔστιν

λίαν π εσ ύτις καὶ αιδ ὸς τῶι π οσώπωι καὶ τὴι ινυ νι ποοὕυιιό-
| 7 | Υ ν Ικ 2 κ 7 _ , Ι ι· ... Ϊτατος και ὅειας χαριτος εμπεπλὴσμενος ευχομεδμ δε ὴμεις οτ

ταπεινοὶ ίνα δ δεὸς ἔτι μᾶλλον και μᾶλλον ενδυναμωσὴι αὐτὸν
τὸν δρόμον αὐτοῦ ἐν είρὴνὴι τελειώσὴι. εὐχαῖς αὐτοῦ ἐλεὴσει

1 1 4 |

15 ὴμας τοὐς ταπεινοὐς καὶ άμαρτωλους τους συννραψαμενους. ει:
1 Ἱνν ~ 7 | 3 | .τους αιωνας των αιωνων. αμὴν. ρ
[ἐτελειώῦὴ δ ὅνιος ούτος νέρων Ἰωάννὴς καὶ ἐπίσκοπος μὴνὶ

ν -ι ι ε -ι : ..ι __
Δὶεκεμβρίωι ἐ δόμὴι βασιλευοντος του κυριου ὴμων Τὴσου Χριστου·

ν-ο >~ ~ 2

ὡι ὴ δόξα και τδ κράτος είς τοὐς αιωνας των αιώνων. αμήν]

κκ '22

-Ἐιεαη

20 ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ίίΥΡΤ.4ΤίΟΥ ΤΗΣ /1ι4ΥΡι4Σ ΤΟΥ ΣΟἙἹΕ-1
Τοῦ ἀναχωρὴτοῦ καὶ πάντων ἀναχωρὴτῶν ἀρίστου Τίυριακοῦ πολ-

- ετ ζ νλάκις ἐν τωι περὶ Εὐδυμίου του μενάλου ρὴδεντι μοι λόνωι μνὴμὴν
ς _ ε ι 2 :ιἐποιὴσάμὴν· ανανκαιον τοίνυν ὴνὴσαμὴν τουτον διῖ ολ>ίνων ςννωρι-

_ 'Μ ' 1 ._μώτερον τοις ἐντυνχανουσι καταστὴσαι ολινας τινας απαρχας των
_, ι ι· 5 ι 2. |25 αὐτωι κατορὐωὐέντων διὴνούμενος. εὶ ναρ ὴ απαρχὴ των λεὴιομετιωιν

,„ η κ κ κ 4 1 :¬ κι νλονίων ὰνία, δὴλον οτι και το φυραμα του παντος αυτου βιου συνὴ-
νίασται

Θ Παε 104. Εεισουεηεὼι· Βοραυυ ἀεο 8. ὅαυυαι· 55'7 - 25 Βοῃτ 11, 18

ΕνΗ

/ 1 ςῇσ εἰπεῖν κατα πασαν ] 76(λὶ ίΘ111Ε 572 2 ὕὶὰ± 1-011111 ιῖ ] αὐΐῖῦ Ε;

4 ἑαυτοῦ νε 0 ἐννἐα νε: ΞΕ | έμειναν ε '? διὴκόνὴσεν ε 8 κελλίω
νε: καστελλίω Ε Ι τοῦ 101111: Ε 12 χάριτοσ ὕείασ νε 18 ὲνδυνα-

Ι μώσει Εν δυναμώσει ε 14 τελειώσει Εν | ἐλεήσὴ ε 1?-18 εἰιι
ὶ Ζυεαίιτ αει· 1ιἰο}1υ νου Κγτὶἰἰ νονίειβυ εεἰτι 1ιυ.ι111, νρςἰ. ἶ)”εει1ει·, Βει·
ὶ 11. Τἰτεοἀοεἰοε Ρ. Χ1Χ 28 τοῦτο 28/24 τοῖσ ἐντυνχάνουσιν

ννωριμώτερον ν 25 αὐτοῦ κατορΰτωμάτων ν
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Οὕτοςε τοίνυν ὁετὴν ψυχὴν ἔχωο πεφωτισμένην Κυριακός γένος
μὲν τῆς Ελλαδος υπῆοχεν πόλεως Ϊίοοίνϋου, τονέωο δὲ πατθὸς μὲ,
“Ζωάννου ποεσβοτέοου τῆς κατὰ Ϊίόοινὕον ἀνίας του ΰεοῦ καϋολικῆς
ἕκκλησίας, μητοὸς δὲ Ζἶῦὁοξίας, ὑφ” ὥο ἐ7εῃ|ήϋ,7 πεω τὸ τέλος της
Θεοδοσίου του νέου βασιλείας μηνὶ Ἰανναυαοίωι ἐνάτηι της ὁεοτέοας
ὶτὁικτιόνοςη Ξιένονεν δὲ ἀνεψὶὸς ἐκ μητοὸς Πέτοου του ὲπτσχόπου
Ζζοοινΰου, την οὐ αίενονεν ᾶναννώστης ἐκ βοέφονς τῆς αὐτῆς άμίος
ἐκκλησὶας. οστις οββας Ϊίοοὶακὸς ᾶνανινώσκων τὰς θείας ηωοῳάτῃ
ὡς αζΰτος/μοὶ ὁιτννησατο, και ὀὶημεοεύωτι ἐν αὐταῖς καὶ δὶανυκτεοεύων
ἔτι ὼν νεος εϋαυμαζεν πῶς πολυτοόπως κατὰ νενεὰν καὶ νενεὰν τοὺς
ὀθϋῇι ποοαιοέσει εῦαοεστῆσαι σπουὁάσαντας ἐὀόξασεν ὁ ΰεὸς καὶ
φωστῆοας ἐν κόσμωι άνέὁειξεν καὶ πάντα ἐξ ἀοχῆς ὡὶκονόμησεῳ πως
σωτηοίαν του ἀνΰηωπίνου γένους, τὸν μὲν ”/Αβελ διὰ ὕυσίαν δοξάσας,
τὸν ὀὲ =Ενὼχ ὁι> εῦαοεστήσεως τῆι μεταΰέσει τιμήσας, τὸν ὁὲ Νώε
οιὰ ὁικαιοσὐνηε σπΦΨι9ἦ@α του γένους φυλάξας, τὸν Ἰἰβοαὰμ ὁὶὰτ .
πίστεωέ πατερα εὕνων ἀναὁείξας, τὴν εῦσεβη του Πίελχισεὁὲκ ίεοω-
σύνην ᾶποὕεξάμενος, τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸν Ίὼβ ὑπομονῆς τε καὶ
σωφοοσύνης εὶκόνα τῶι βίωι ἀναστήσας, τὸν Μωοσέα νομουέτην
καταστἠσαῶ Τὸν τοῦ Ναυῆ Ίησουν ἡλίωι καὶ σελἠνηι χαλινανωνὸν
καταστἠσας, τὸν Δαυὶὁ ποοφήτην καὶ βασιλέα καὶ φοὶκτου μοστηηίου
ρτοόγονον ἀναὁείξας, τῆς Βαβυλωνίας καμίνου τὴν φλόνα εἰς ὁοόσον
μεταποιἠσας, Δὶανιὴλ τοὺς λέοντας ἐν τῶι λάκκωι νηστεύεὶν ὅιὀάξας,
τὸ ὕαλάττιον κἢτος εἰς κοοφητικὸν ·ι9·άλαμον μετασκεοάσας. ποὸς
τούτοις πασιν ἰλιννία αὑτοῦ ἡ διάνοια ἐννοουσα τὰ ὑπὲρ ταυτα, τὸν
τόκον τὸν τοιοῦτον τὸν ἄσποοον, τὴν παοὕένον καὶ μητέοα, πῶς [ἄν]
-ῇεὸς λόγος ᾶτοέπτως γένονεν ἄνΐὶοωπος καὶ διὰ τοῦ τιμίου αὐτοῦ
σταυοου καὶ της ᾶναστάσεως τόν τε ἄιὀην ἐοκύλεοσεν καὶ τὸν απαὲ
τεῶνα ὅφιν κατήονησεν ΰηιαμβεύσας καὶ τοῖς ὶὁίοις ϋανατωΰνέντα
παθαπτώμασιν >Αὁὰμ. ζωοποιήσας πάλιν εἰς τὸν καοάὀεὶσον επανή-
νανεν.

6 ὶτιά. 11 = 1. ΒΘΡΒ. 44Β_3Ι. Αυἔ. 449 _ 18 Θοτι 4, 4 _
14 Οοο 5, 24 _ 16 Οοο 7,1- 18 Οοο 15, 0. 17, 4-. 5 _ 1? Οο1ι14,18
_. 19 1οε 1Ο, 12.13 _ 21 Βαη 3, 50 _ 22 Ώοτι Θ, 18 _ 23 1ο 2,1.11

Ενε

1 νένονσ Ε 4 ἐνενήυη 8 4/5 τῆσ τοῦ Θεοδοσίου τοῦ ε
10 τοὺσ ε: καὶ τοὺσ Εν 18/Ιθ τὸν_καταοτήσοσ ίο1πΙ1› Το 11) “χα-
Ζινανωνὸν Εν: ἀνανωνὸν ε 25 τὸν τοιοῦτον ἄσποοον τόκον 8 | ἔὶν
νοῃ πιἰτ ἔεεττἰοοοη 29 τὸν ΕοΙιΙὶ› ε
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Τ ” ι ` ` ” δ ' ῖῖί ί · ® ° °αυτα και τα τοιαυτα ιανοουμενος ο υριακος, κατενυγη η καρδια
-υ | ~ 1 6αυτου φοβωι ·δ·εου καὶ ἐβουλεύσατο ἐπὶ την αγίαν πόλιν ἀναχωρῆσαι

καὶ τοῖς βιωτικοῖς ἀποτάξασϋαι πράγμασιν. καὶ τοῖς τοιούτοις
: ×-< - οι › ~ 2- ..ι ”αδολεσγων λογισμοις ηκουσεν εν μιαι κυριακηι του ευαγγελίου λέ-

:ι ι Υ ο ι 2 ' ρ- ±ϋγοντος ει τις> δῆε [ λει οπισω μου ελὕειν, \απαρνησάσὑ\ω
εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουϋείτω
μοι, καὶ παραυτίκα ἐξελιλὼν τῆς ἐκκλησίας καὶ μηδενὶ μηδὲν εἰρη-

Ἱ Έ” Β ρωκως ηλΰεν επὶ Ζἶεγχρεὰς καὶ ἐπιβὰς πλοίωι διαπερωντι ἐν Ζἶαλαι-
# τ : ν : ι . ,γ 3,στινηι παρεγενετο εις Ἱεροσολυμα οκτωκαιδεκατον μὲν ετος οιγωιι

-# Η | 3 | Ϊ ῦῖ ~ Ψ | Ξ Κ'10 της ηλικιας, ογδοωι δε ετει της ιεραρχιας εν .ἶεροσολύμοις >Ατ›αστα_
ι › ν 1 -× ν ¿ -× 2 3σιου, ενατωι δε της βασιλειας Λεοντος του μεγαλου βασιλέως ει-

αρχῆι τῆς πεμπτης ὶνδικτιονος. και ελὕιων εις την ἀγίατι πόλιν ἐὁεξβ
ώΰη παρὰ τῶι ἐν ἀγίοις Εῦστοργίωι, ἀνδρὶ ὰγίωι καὶ τοῖς τοῦ παν-

| Ι

αγίου πνεύματος χαρίσμασι διαλαμποντι, ηδη μοναστήριον συστη-
ἰὔ σα ένωι πλ σίον τοῖς ἀγίας Σιὼν περιφανέστατον. ἐν ὥι πα α· ετ-

λμ ” δῃδλ Ζ δεου Κυ ιακὸς ἐπετόὕι σεν τ ὶν ἔ ·› › ἐξμασαης ο| ο .ος\του| σρ Ι . \ ιι ῇη ρμιοι οικησατ
και ακουων παρα παντων σχεδον τα κατα τον δειον Ζἶυὕυμιον παηε-

| εν .-κάλεσεν τὸν μέγαν πατέρα Εὺστοργιον ἀπολυδηναι μετ” εῦχης καὶ άπο-
λυδεὶς ἦλΰτν εἰς τὴν λαυραν τοῦ μεγάλου Ευθυμίου καὶ προσκαρτε-

ν _ ι κ ¿ × › _20 ριἐσρις έκεισε_:ε1ντέτολιωι πρησβυτερωι και Ολυμπίωιι μω,αΖωΙΔ
α ε οῖς κατα σα κα και οριν τοις ουσι τωι γενει και ινωστοῖ·

Ε | »φ ξ \ Θ Α / \ Ἱ | Ε¦ΰ | η 3 χ _- 5ημερας ικανας προσεκυνησε μεν τον μεγαν υ υμιον και το σχημα
διὰ τῶν αγίων αυτοῦ χειρῶν μετημφιάσατο, μεῖναι δὲ αυτόϋι οὐ

σκ σ-0 ( |

συνεχώρηδη διὰ τὸ νέον της αυτου ηλικιας, αλλ” αποστέλλεται εἰς
25 τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν ἐν ὰγίοις Γεράσιμον, ῆδη τοῦ μεγάλου Θεοκτιἶ-

στου τελευτήσαντος. πάνυ γὰρ παρεφυλάττετο δ μέγας Ε·ῦΰ·ύμ.ι.ο;
ἀγένειον ἔχειν ἐν τῆι ἑαυτοῦ λαύραι· δ μέντοι ἐν άγίοις Γεράσιμο;

Εἰ ΜΒ 113, 24 _ θἰί. 18. 1.ιοι:›οτιεηειΙτι· = 9. δαιι. 46θ_8. ξΪειι1. 407;
ἰτιὰ. ν ιοοἔἰιπηὶε ατο 1. Βερν. 466. Βὶο Βοἰἀοτι ο.11‹ἰοι·οιι ]ξ)ει.ι:ἰο1·ι1ι1ρ;οτ1
εἰτιά ιιτιἔοιπαιι: Ατιειεταεἰυε' 8. Αιτιτεηολιι· ννειτ εοιτοτι Αιιἰαιιἔ δτιὶἰ 4813.
Ἑιοοε 9. Βοἕἰοτυτιἔεῇολιτ αιτι ί3.Ρσ1:ι·ιιειτ 488 αβἔοἰαυἱοο _ 2ὅ '1'11οοΙιἰ:ἰε1:οε
ευατια απο 3. ΒΘΡΒ. 466, ν. Πιιτἰι. 36 Ρ. 54, 11Ε®Ε.

Ενε

8 πράγμασιν ἀποτάξασδαι ε 8 κεγχρἐαισ [τε κεγχρεαῖσ ν Ι δι-
απεοοϋντι ν 10 ἐν ὀγδόῳ ε 11 δὲ Εοὶτὶὶι Ἑι 12 πέμπ-τησ Εν,
ἱοὶτὶϋ ε Ι ὶνδικτιόνου ε 14ἑ|1ὅ συστησαμἐνῳ μοναστήριον ε 1ὅ σι.
ὼν Ϊαν: πόλεωσ Σιὼν ε 1? τὸν ίο]11υ ε 18 τη ἡμῶν 1.. Ι ὰ.
πολύσαι ε 20 σολυμπίω Ενε 28 μετεμφιοἰσατο Εν μεταμφιάσατο Ξ

0
Ο
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Κοἰηοισἰοιτ άσε (}ο1.·ειεἰΙτιοε; Εειιπει άσε 1211Β11γιτιἰοε -22-5

τοῦτον δεξάμενος καὶ νεώτερον αύτὸν ϋεασάμενος ὲκέλευσευ αητὸυ
μένειν εὶς τὸ κοινόβιον και ξύλα κόπτων καὶ ύδροφορῶν καὶ μααγεωὲύὼν
καὶ πᾶσαν διακονίαν μετὰ προδυμίας ἐκτελῶν, διημερεύων μὲν ἐν
κόπωι καὶ μόχδωι, διανυκτερεύων δὲ ἐν ταῖς πρὸς ϋεὸυ ὁεήσεσῃ.) ἐι.
τῶι κανόνι τῆς υιαλμωιδίας προδυμότερος μετὰ ἐργοχειἴθου ηστά.
μενος. ἔν δὲ τῶι κοινοβίωι διακονῶν τὴν τῶν ὰναχωρητῶυ πολπείωι
ἐκράτει διὰ δύο έσιλίων ἄρτον καὶ ὕδωρ, έλαίωι ἢ οἴνωι εύκράτωι
μὴ Ζρώμενος, ὥστε τὸν μέγαν Γεράσιμον διεωρουντα τὴν τε ἄσκησιν
καὶ πολιτείαν του νεωτέρου διαυμάζειν καὶ άγαπαν αυτόν. ὅὕεν καὶ
ἐν τῶι καιρῶι τῶν ὰγίων νηστειῶν πληροφορούμενος ἐλάμβοωεαι
αὐτὸν εἰς τὴν πανέρὴμον του Ίλουβα· οῖτινες αύτόδι ῆσύχαζω ἕωἔ
τῆς τῶν βαίων ἔορτῆς, κατὰ κυριακὴν ἐκ τῶν χειρῶν του μεγάλου
Ζἶυδυμίου κοινωνουντες. ὀλίγου δέ τινος χρόνου διελδόντος καὶ του
μεγάλου Εύὕυμίου ἐν Χριστῶι τελειωδέντος εἶδεν ό έν ὰγίοις Γερά-
στμος τὴν αὐτοῦ ψυχὴν ὑπὸ ἀγγέλων ὁδηγουμένην καὶ είς ούρανὀν
ἀυαφερομένην καὶ λαβὼν τὸν ᾶββαν Κυριακὸν άνῆλιλεν εῖς τὴν μονὴν
αύτου καὶ τὸ σῶμα κηδεύσας ύπέστρειρεν. τῶι μέντοι ἐνάτωι χρόνωι
τῇ; ἐν Ζἶαλαιστίνηι παρουσίας του ἀββα Κυριακού δ μέγας πατὴρ
ῆμῶν Γεράσιμος έτελεύτησεν καὶ τῶι τῆς δικαιοσύνης κατεκοσμἠδη
στεφάνωι μηνὶ Μαρτίωι πέμπτηι τῆς τρισκαιδεκάτης ὶνδικτιόνος.
Βασιλείου δὲ καὶ Στεφάνου ἀδελφῶν τῆς ὴγεμονίας κρατησάντων
ὁ αββᾶς Κυριακός ἀνεχώρησεν καὶ ἦλὕεν εἰς τὴν λαύραν του μεγάλου
.ίἶύὕυμίου καὶ υπ (Ηλία του ὴγουμένου εὶσδεχδεὶς ἔλαβεν κελλίον
καὶ ἠσύχασεν έν τῶι εὶκοστῶι ἑβδόμωι τῆς ἑαυτοῦ ὴλικίας χρόνωι,
μηδὲν κτώμενος τοῦ αὶῶνος τούτου. πολλὰ δὲ κεκοπίακεν ἐν τῆι
οὶκοδομῆι τοϋ κοινοβίου τότε γὰρ ῆ λαύρα εἰς κοινόβιον μετεσκευάσύη.

ΐίἰηι δὲ ἐκεῖ τὸ τηνικαῦτα Θωμας τις προσαγορευόμενος μέγας
τῶι βίωι. τούτου τὰς ὰρετὰς καὶ τὰ πλεονεκτήματα γνοὺς ὁ ὰββας
Ζζυριακδς συνῆφδη αυτῶι τῆι τοῦ πνεύματος στοργῆι, προβιβαζό-
μερος καὶ γυμναζόμενος καὶ τῆι αυτοῦ έπόμενος ὰγωγῆι. όστις

Οι

4, 11 Οοτ 11, 2'7 _ 11 ]ῖ'ιιιΙ;Ι1γτηἰοε: εὺειι·1ο ιυτι 20. ζἴαυ. 473 _
1711. Θ. ξἴεωττ· ασε Εσιαεηε ἰη 1)αΙαειὶηα = Βερν. 4'7<1_ΒοΡἰ:. 175, ἰτπι.
Χ111=1. ΒΘΡΒ. 4'ῖ-1_31. Αιιἔ. 4'?5 _ 24 2'ῖ. Εοϋέῃεῇαυι· = 8. ζῖαιτ. 4-'ῖ5_
τ. σου. ιτε
Ενε:

1 καὶ_δεασάμενοσ ίσων ει 2 ΖοἰοΙ1οτι αοι· Εὶὶοὶεο νοιτ ιιτἰι· σἰιπἔοεουτυ
8 μὲν Εν: δὲ ε '? ἐκράτησε 8 10 άγίων ίσιτὶυ ε 11 έρημον
ἑοηβα Ε 12 χειρῶν ἙΘΙΠΙ: ε 18 κοινωνούντων νε 1? ἐννάτῳ Η
12 κατεκοσμίσὕη νε. 20 τρίτησ καὶ δεκάτησ ν 21 καὶ 1ο1τ11› 8
28 'ἔἰλίας ε 29/80 προσβιβαζόμενοσ 8 80 γυμναζόμενοσ καὶ ίωτἰυ Εν

Έ_ τι. Π. 40, 2: Βοἱικνιιτω ιη

1.
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Θωμας ἀποσταλεὶς ὐπὸ Φίδου του διακόνου εἰς ”ΐε1λεξάνδρειαι·
ῶνήσατο ,ὰπλώματα παρὰ τοϋ άρχιεπισκόπου λόγωι του κτιζομένου
κοινοβίου· τὰ γὰρ τῶν πατέρων ὴμῶν Εὐβυμίου καὶ Θεοκτίστου
μοναστήρια ἦσαν τότε έν ὁμονοίαι κοινὸν τὸν βίον ἔχοντα καὶ μίαν

5 διοίὶκησιν ὑπὸ ένα όντα οὶκονόμον κατὰ τὴν του μεγάλου Ξὐὕυμίου
ἐν-Εολήν. δωδεκαετοὐς ιν χρόνου παρεληλυδότος μετὰ τὴν ἀιοιἴω-
ἐκείνου κοίμησιν τοῦ ὴγουμένου τῆς του άββα Θεοκτίστου μονῆς
ᾶββα .άογγίνου τελευτήσαντος καὶ Παύλιου τὴν ὴγουμενίαν διαδεξα-
μένου Τερέβων ὁ Σαρακηνὸς ὁ πάλαι βαπτισβιεὶς καὶ ἰαΰεὶς ὑπὸ τοῦ

10 μεγάλου Εὐβυμίου μέλλων τελευταν ὶκανὰ κατέλιπεν πράγμηι-(1
τοῖς αμφοτέροις μοναστηρίοις. του δὲ ]Ϊαύλου αὐβαδιάσαντος καὶ -τὸ
τοῦ Τερέβωνος λείτρανον καὶ τὰ πράγματα άποσπάσαντος σύ·)›χ=ι;σι;
ὰνεφύη καὶ τῶν μοναστηρίων διαίρεσις. τῶν τοίνυν περὶ τὸ μοναστή-
ριον χωρίων τοῦ δσίου Εὐβυμίου διαιρεβέντων κτίζει ὁ ίἶαυλος πύἐηιογ-

15 είς τὰ διαιρεὕέντα χωρία καὶ δίδωσι διακόσια νομίσματα ὐπὲρ ἀγορα-
σίας ξενοδοχείου πρὸς τὸ αὐτὸν μόνον διακατέχειν τὸ ἐν τῆι άηηΐαγ πός
χω εςοῃιὼι ξενοὁοχεῖον. τότε οί μὲν τῆς μονῆς του μεγάλου [ἶὐὕ-υ|ιιίοι±
ἠαγόθασαμ ἔρνοδοχεῖον τῶν αὐτῶν διακοσίων νομισμάτων πλ-ησ/Ον
τοῦ πύργου τοῦ Δαυὶδ παρὰ τῶν πατέρων τῆς λαύρας του Σουκά·

20 ὁ δὲ ἀββας Ϊίυριακὸς διὰ τὴν γενομένην τῶν μοναστηρίων διαίρεσιν
ὰναχωρεῖ λυπηδεὶς κατὰ διάνοιαν καὶ έρχεται είς τὴν λαύραν του
Σουκα περὶ τὸ τέλος τῆς ὀγδόης ίνδικτιόνος. καὶ πληροῖ τέσσαρα;
ἐν διαφόροις ἕτεσιν διακονίας τήν τε του ὰρτοκοπείου καὶ του νοσοκο-
μείου καὶ τοὐ ξενοδοχείου καὶ του οίκονομείου καὶ πάντας τοὺς

25 πατέρας ὐεραπεύσας καὶ οῖκοδομήσας εὶσήχδη εἰς τὸ ὶερατεῖοιμ
ἦν ,γὰρ χειροτονηβεὶς διάκονος εὶς τὴν τοῦ μεγάλου ]ἶὐ·ι9υμίο·υ μονη»
καὶ μετὰ τέσσαρα ἔτη προεβλήβη κειμηλιάρχης καὶ κανονάρχηἔ Τῷ!
τεσσαρακοστῶι έτει τῆς ἑαυτοῦ ὴλικίας χρόνωι, πληρώσας δὲ δεκα-
τρία ἔτη έν αὐτῆι τῆι διακονίαι γέγονεν πρεσβύτερος καὶ διέμεῃ-εν

θ. 'ῖ. άπο 12. ιΪα11ν τ1α‹:11 Πυἰ›}1γΠ1ἰοει” 'Ἑοα 1ἰεΪ αλα απι 19. 3-απ. 485 _
22 ροροῃ 1ῖιτι‹1‹-ι νοτι ἰπὀ. ν11ζ1 = Ααἕυευ 485 ν

ΕνΒ

(3 νοτ· χρόνου ἰευ δὲ οςἰον οἰηο ε1οτ·ειι·Ι›ἱρο Ρανυἰ1‹ο1 αιιερεΐειιιὶοιι 817 Θ,
κείνου ὰγίαν Ε '?/8 Θεοκτίστου_ἀββ‹ι Γε1ει1τ Ε θ τερέβων ὁ Εν:
Τερέβονοο 8 10 μεγάλου Εν: ἐν άγίοισ Η 11 τὸ 1”ο1ι1Ι› Ε 18 μόνω-
διακατέχειν 8: κατέχειν Εν 12 τῆσ λαύρασ νε: 101111: Ε 20 :_-ετ-Π.
μένην νε 22 πληρεῖ 8 21 ξενοδοχείου καὶ τοῦ ε: ΪΘΕΗ Εν
25 οἱκοδομήσασ ε: οὶκονομήσασ Εν 28 έτει] Ποε. ἕκτωι, 8. ντιπ
Β. 22'ῖ, θ/'7 Ι δὲ ίο1α1υ ε

ῖἹ

Αν
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κειμηλιάρχὴς καὶ κανονάρχης ἄλλα δεκαοκτὼ ἕτη. διεβεβαιώσατο
δέ μοι λέγων· ἐν τῶι τοσούτωι τῶν τριάκοντα ἑνὸς χρόνων κανο-
νάρχην με όντα καὶ κειμηλιάρχην οὐκ εἶδέν με δ ήλιος έσδίοντα οὐδὲ
ηργιζόμενον. ἕλεγεν δέ μοι καὶ τοῦτο ὅτι οὐκ ἐπλήρουν κρούων είς

5 τὸ ξύλον τοῦ κρούσματος τῆς λαύρας τῆς νυκτεριννς υαλιωιδίαςί ί ί
μέχρις οῦ έστιχολόγουν ὅλον τὸν ἄμωμον. τῶι μέντοι ἑβδομηκοστῶι

... ε κι 1· ν Ν ` __ἑβηόμωι της αυτου ηλικίας χρονωι παραδίδωσι τὸ κειμηλιαρχειον
~ / 2 | \ > ~ § 1 1 μυτὸ ι ¬ 7 τἐπὶ της τριτης ιτ ικτιονος και αναχωρει επι την του Λ ατουφα πανέρημον

^ύ 3 Κ' ~ Ξ \

μαὕητήν τινα εχων μεδ· εαυτου. καὶ επειδὴ μελάγρια οὐχ εῦρίσκονται
7 _- λ Ξ λ _ Μ /7 ς ς × ‹ 1 \ π κ ε κι Ε

ζ 10 ευ τοις Τθπθὶἔ ὸλὲἕὶνθὶς, .7-Πξῖθὀκέα .ἑΟἹ/1' Ἰἴθῖὶ 'Ι)8ΟἸὶ ὸὶα Τηλ) α1ὶ(Ζ')λ%771ὶ ΤΟΊ)

σώματος παρασχεῖν αὐτοῖς ἐκ τῶν αὐτόβι σκιλλῶν τρέφεσδαι.
~ 1 | __καὶ πιστεύσας τωι τα παντα κτίσαντι καὶ μεταβαλειν τὸ πικρὸν είς

| '_ _· Ο Η ~
1γλυκύ δυιαμενωι εὶπεν τωι εαυτου μαβητηι· ὀἰπιδι, τέκνον, συνάγαγε

σκίλλας καὶ έκζεσον· καὶ εὐλογητδς κύριος, ὅτι έχομεν ἐξ αὐτῶν
15 εηφρανδῆναι. καὶ συνήγαγεν ὁ μαδητὴς .καὶ ἐξέζεσεν καὶ παρέδηκεν

μετὰ άλατος καὶ έγλυκάνδησαν αἱ σκίλλαι παραυτίκακαὶ έμειναν
ἐσὑῃίον-τες ἐξ αὐτῶν ἐπὶ χρόνον έτῶντεσσάρων.

Τοῦ δὲ τετραετοῦς χρόνου πλτ ωβέντος ὰννο τις ποωτοκω ιι/τις
| / 1 Κ `'"' Ἱ 3 κκ -Ι _.

άπδ Θεκουαιν Τῆς %ωμὴ£ μ0ι°ι2ων τα περὶ αυτου παρὰ των ἐν τηι
. , , λ τ ¬ ±ι ει20 ἐηήμωι ·ι2·ρέμματα νεμοντων ήλβεν πρὸς αὐτὸν έχων ονον αρτων

Ί)-ερμων πεφορτωμένον καὶ ᾶπογομώσας άπῆλδεν, καὶ ήσδιον ἀπὸ
τοῦ άρτου. δ μὲν οὐν μαδὴτὴεῖ χωρὶς γνώμης τοῦ γέροντος καδ” ῆν
εἶχεν συνήβειοιν σκίλλας έκζέσας ἐγεύσατο καὶ μὴ ἐνέγκας τὴν πικρίαν
ἔκειτο ὐίιμωνος° δ δὲ γέρων μαδὼν τὴν αἰτίαν τῆς συμφορας έπευ-

25 ξάμενος αὐτωι καὶ ἐξαναστήσας αὐτὸν μετέδωκεν αὐτωι των άχράντων
μυστηρίων καὶ ύγιῆ άποκαταστήσας ἐνουδέτει λέγων· τέκνον, δ

ς; Ρε 118 _ (1. 'Ϊ Βετο 77. Ε‹›1αοτιεηα.1ιι· [= . δλαυ. 525 8. ξἴαιτ. 5211]
Ρττβτ κα ἱΠ‹1. 111 = 1. Βερν. 524_ἱ}1. Αιηἔ. 5, κνἱι1οι·ειΡ1·ἰο1τ1π:ι11ετ αει·
Α‹1ς1ἰ1:ἰ0Π 40 -1~ 31 Ρ. 2213, 28. 227, 2. ])α ιἰἱο Ζα1τ1 31 ‹11ινσ1ι ιἰὶο
Ροςιθε 13 -ν 18 Πω εεε, εεχειυ. 227, η ςεειωωνι τεν, ×ν1ι·‹1 Ιαν Με
ο1ππο1·ι1ο. νσ1·1:σ1·ιι·το τεσσαρακοστῶι έτει Ρ. 22υ, 28 Τεσσηανχοστωέ ἕλέτωι
κα εο1π1·εἰ1σε11 εεἰιι =ι 8. -Ιαπ. 4$Μ_7. ι!-τιιτ. 495

ΩἹ ΚΟὉ

Ενε

3 με ίο1τ11› ε 5 λαύρασ| 1108 ὥρασ 11/1 ἑβδοίνὶλέοσἶῶ ἑβὀόίλω
,Ζ-[ει [ἔτι Εὐ| Εν οζί ε 11 μελάγ0““ 8 | εὑρίσκοντο 8 18 άπειδε 5
1.5 ελκζεσεν Εν 20/21 ἄρτων ὕ.·:ρμιῖ›ν ει: ίο111ἰι Εν 21 απογυμ-
.μώσασ 8 23 ὰνέγκασ Η 241/25 ἐπευξάμενοσ ν: ῦπερευξάμενοσ Εέ
25 άναστήσασ ε

15*
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θεὸς πάντοτε μὲν ὐαυματουργεῖ, πολλῶι δὲ μᾶλλον ἐν καιρῶι περιστά-
σεωρ καὶ ἀνάγκης, έξαιρέτως ὅπου καὶ σωτηρία ψυχῶν· μὴ οῦν
ιιι›..ισηιι. τα ιν νη πννωνιννιν κι ινννς
μεγάλης αὐτοῖς γενομένης πάλιν ὁ γέρων εὐλογησας τῶι μαδητηι

6 ἐπέ-ταξεν ἐκ τῆς σκίλλης έτοιμάσαι είς τὴν ὥραν τοῦ \γεύσασ·β·ατ-
6 ὁὲ μαυητὴς ἐφοβεῖτο ἄιγιασὐαι. καὶ λαβων ὁ γέρων και ευλογησας
καὶ τὸν τοῦ σταυροῦ τύπον ποιήσας ῆρξατο πρῶτος ἐσθίειν. καὶ.
ούτως ὁ μαὐητὴς ὶλαρρήσαἑ ἔφανελ' λέαὶ ἕὶέεὶφελ' ἀβλαβήἑ-

Τῶγ δὲ πέμπτο” χρόνωι τῆς ἐν τῶι Νατουφα αὐτοῦ διαγωγῆς
10 πχηθουμένωτ ἀνήρ τις Θεκουηνὸς ἀκούσας περὶ αὐτοῦ ῆγαγεν πρὸς

αὐτὸν τὸν υὶὸν αὐτοῦ δεινῶς σεληνιαζόμενον καὶ ἐδυσώπει αὐτὸν
εὐχὴν ὑπὲρ αὐτοῦ ποιήσασΰαι. ό δὲ γέρων συμπαβήσας αὐτῶι
εὐχὴν ἐποίησεν ὐπὲρ αὐτοῦ καὶ ἀλείψας αὐτὸν έλαιον τοῦ ὰγίου
Σταυροῦ ὰπεκατέστησεν αὐτὸν ὐγιῆ. ὅστις Θεκουηνὸς τὸν υὶὸν

15 αὐτοῦ ὐγιῆ άπολαβὼν τὸ ὶλαῦμα άνεκήρυττεν° τούτου δὲ διαφημι-
σ,9.έ„-Εος ερ; πᾶσαν τὴν ἐνορίαν ἐκείνην ῆλ·ὶὶ·ον πρὸς αὐτὸν πολλοὶ καὶ.
ὥχχοωγ αιῦτῶμ καὶ φεύγων ὁ ὰββας Κυριακὸς τὴν ὅχλησιν ἀνεχώρησεν
ἐπὶ τὴν ἐνὁοτέραν ἔρημον τοῦ (Ρουβά καὶ έμεινεν ἐκεῖσε χρόνον ἐτῶν
πέντε ρίζαις μελαγρίων ἀρκούμενοε ναὶ %αΩὁίαι9 καλάμων. καὶ.

20 μαὐόντες τινὲς κατήρχοντο πρὸς αὐτὸν φέροντες ἀσϋενοῦντας καὶ
ὐπὸ πνευμάτων ιἶικαδάρτων ἐνοχλουμένουὲ' Οὕστϋμαὲ ἔ°δ·εράπευσ-εν
τῆι τοῦ Χριστοῦ χρώμενος ἐπικλήσει καὶ τῆι τοῦ τιμίου σταυροϋ
σφραγῖδι. τότε τὴν πολλὴν δυσχεραίνων ὅχλησιν ἀνεχώρησεν ἀπὸ
τοῦ ”Ρουβα καὶ εὶσῆλὐεν εἰς τόπον πανέρημον καὶ ᾶπόκρυφον, ένθα

26 οῦὁεὶἐ τῶν ἀναχωρητῶν έμεινεν. ὁ δὲ τόπος ὐπὸ τῶν ἐγχωρίων
Σουσακεὶμ ὀνομάζεται, ἕνΰα οὶ ἀμφότεροι χείμαρροι καταμίσγοντο
ὅ τε τῆς Νέας λαύρας καὶ ὁ τῆς Σουκά λαύρας βαὐύτατοι ὅντες κτ
φοβερώτατοι. φασὶ δὲ τινὲς τούτους είναι τοὐς ποταμούς Ἰτἶΰὰμ

›·¬
|να

111 |ΟΗ -Ηετπ
ὥν ό Δαιυὶὁ ἐν ταῖς προς βεὸν μεγαληγορίαις φησὶν σὐ ἐξήρανοτ;

2 Ἰί Ε ._

Βθποταμοὐς Ἰἰὐάμ. ποιήσας τοίνυν εις Σουσακεὶμ ετη επτὰ εἶ-

28 ΡΒ 73, 15

Ενε

1 μὲν εε: ἰο1π11ι Εν 1/2 ἀναγκησ καὶ περιστάσεωσ νε 1 με-
γάλησ ἰε1·ι1ν ει 1 πάλιν ει ίε1ι11: Εν 5 κέλλησ Ε 10 πληροο-
μένωι: πληρουμένου νε, αιιί ς1οι·1?11ο1.οςςι·ει.Ρ1πὶο νου. Ε ὶετ αυβετ πληροτ_¬τ±
τιἰοῇτε να οτ-Ιςθῃῃθῃ 1 βεκουινὸσ Ενε ” 12 ἐποίησεν εὐχὴν ιἑς
14 ὐεκουινὸσ Ενε 15 ὐγιῆ ἰε1τ1τ Ε 17 φεύων Ε 25 ευρω-
ρίων ε 211 κατασμίγονται Ε 28. 30 Ίὕάμ ε

11
1?1
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ταῖς ὴμέραὶἐ Τῆἑ Μενίστὴι; καὶ ςοοβερωτάτης δνήσεως οὶ τῆς λαύρας
τοῦ Σουκα πατέρες τὸν ἐπικείμενον φόβον ὁοητότοε χο-νη),-μου ομορο-
μαδὸν μετὰ λιτῆς καὶ πολλῆι τῆι παρακλήσει χρησάμενοτ ἀνή)/ονον
αὐτὸν άπὸ Σουσακεὶμ εὶς τὴν λαύραν. ὅστις άββας Κυριακός είς τὴν

ϋλαύραν ἐλβὼν ἔμεινεν 81; Τὸ ᾶναχωρητικὸν τοῦ ἐν ὰγίοις Χαρίτωνος
ἐπὶ πέντε χρόνους καταγωνιζόμενος τῶν >Ωριγοντοο-τῶον

Τότε δὴ ἔνὼ ἀπὸ 771€ μθνἦέ τοῦ μεγάλου Ζἴὐβυμίου παραβαλὼν
εἰς τὴν λίεγίστην λαύραν τοῦ μακαρίου Σάβα τῶι άββαι Ἰωάννητ
τῶι ἐπισκόπωι καὶ ὴσυχαστῆι άπεστάλην ὐπ” αὐτοῦ πρὸς τοῦτον

10 τὸν ἀββαν Ϊἶυριακὸν μετὰ γραμμάτων διηγουμένων περὶ τοῦ γεγονότος
ἐν τῆι άγίαι πόλει δημοσίου πολέμου καὶ δυσωπούντων αὐτὸν νῦν
ᾶγωνίσασβιαι ἐν ταῖς πρὸς ὐὶεὸν πρεσβείαις πρὸς τὸ ἐν τάχει κατα-
βΖην9¬ῆναι τὸ φρύαγμα τῶν ἐν τῆι Νέαι λαύραι μετὰ Νόννου καὶ
Λεοντίου κατὰ Χριστοῦ στρατευομένων διὰ τῶν ”Ωριγένους δογμά-

Ι6 των, ἐλὅὼν τοίνυν ἐγὼ είς τὸν Σουκᾶν καὶ μετὰ Ζωσίμου καὶ Ἰωάννου
τῶν αὐτοῦ μαδητῶν άπελδὼν πρὸς αὐτὸν εὶς τὸ σπήλαιον τοῦ ἐν
άγίοις Χαρίτωνος καὶ προσκυνήσας αὐτὸν ἐπέδωκα τὴν ἐπιστολήν,
εἶπον δὲ αὐτῶι καὶ ἀπὸ στόματος τὰ παρὰ τοῦ δεσπεσίου ὰββα
Ἰωάννου τοῦ ὴσυχαστοῦ λεχδέντα. ὁ δὲ άββας Κυριακός δακρύσας

20 εἶπεν· εῖπὲ τῶι άποστείλαντί σε· μὴ άὐυμήσωμεν, πάτερ· δφόμει9·α
γὰρ ἐν τάχει τὴν μὲν Νόννου καὶ Λεοντίου ἐν ὐανάτωι κατάλυσιν,
τὴν δὲ τῶν λοιπῶν ἐκ τῆς Νέας λαύρας ἐκβολὴν πρὸς τὸ τοὐς γνησίους
τοῦ μακαρίου Σάβα μαὐητὰς τὴν ίνέαν λαύραν οὶκεῖν τῶν νόδων
ἐξ αὐτῆς διωχδιέντων. ἐγὼ δὲ εῖπον· τί γάρ ἐστι, πάτερ, τὰ παρ”

λϋ αὐτῶν πρεσβευόμενα; ἐπείπερ αὐτοὶ διαβεβαιοῦνται ὅτι τὰ περὶ
προυπάρξεως καὶ άποκαταστάσεως δόγματα μέσα τυγχάνει καὶ
ἀκίνὁονα, προφέροντες καὶ ἐκεῖνα τὰ παρὰ τοῦ άγίου Γρηγορίου
λεγόμενα· φιλοσόφει μοι περὶ κόσμου, περὶ ῦλης, περὶ ψυχῆς, περὶ
λογτχῶν φύσεων βελτιόνων τε καὶ χειρόνων, περὶ άναστάσεως (κρίσεως

80 ᾶνταποδόσεως), Χριστοῦ παβημάτωτυ ἐν τούτοις γὰρ καὶ τὸ ἐπι-
τυγχάνειν οὐκ άχρηστον καὶ τὸ διαμαρτάνειν ὰκίνδυνον. πρὸς ταῦτα
ὰπεκρίβη ὁ γέρων καὶ εἶπεν· οὐ μέσα καὶ άκίνδυνα τὰ περὶ πρου-

28 1?-Ο Βθ, 25

11178

1 τε καὶ ε 5 άναχωρητικῶν ε 15 Σωζίμου ε 17 ἐπέδωκα Εν:
ἔτιέδωκα αὐτῷ ε 18 βεσπεσίου ΞΘ1111: ε 111 λεχΰέντα τοῦ ὴσυχαστοῦ ν
20 στείλαντί ε 22 δὲ] τε ε | τὸ τοὺσ ν: τοὺσ Ε τοιούτουσ 8
211/110 κρίσεωσ άνταποδόσεωσ Οναρ.: ίο1τ1'ο Ενε
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πάρξεως δόγματα, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνα καὶ ἐπιβλαβῆ καὶ βλάσφημα
ίνα δέ σε πληροφορήσω, ἐν όλίγαις λέξεσι τὴν πολυσχεδῆ αὐτῶν
ὰσέβειαν στηλιτεῦσαι πειράσομαι. λέγουσι μὴ είναι ένα τῆς τριάδος
τὸν Χριστόν° λέγουσι τὰ ἐξ άναστάσεως σώματα ῆμῶν είς παντελῆ

5 άπώλειαν ἐλδεῖν καὶ Χριστοῦ πρώτου° λέγουσιν ὅτι ὴ άγία τριὰς οὐκ
ἐδημιούργησε τὸν κόσμον καὶ ὅτι ἐν τῆι άποκαταστάσει δυνήσονται
πάντα τὰ λογικὰ μέχρι καὶ δαιμόνων δημιουργεῖν αὶῶνας° λέγουσιν
ὅτι αίὅέρια καὶ σφαιροειδῆ ἐγείρονται ὴμῶν τὰ σώματα ἐν τῆι άναστά-
σει, καὶ γὰρ καὶ τὸ τοῦ κυρίου ούτω φασὶν ἐγηγέρβται σῶμα· λέγουσιν ὅτι

..| Ν / _ 2 ~ 2 | _ | α|10 γινομεδα ισοι του λριστου εν τηι αποκαταστασει. ποιος τοινυν αιδης 18
ταῦτα ἐρεύξατο; οὐ παρὰ τοῦ ὐεοῦ ταῦτα μεμαὐήκασι, μὴ γένοιτο.
τοῦ λαλήσαντος διὰ προφητῶν καὶ ὰποστόλων, άλλὰ παρὰ Ζἶυδα-

ι ι Δ-¬× :-(2 ζ, „,. 1-ΡΜ. ί ,__1Δὁν ρ ργορου και Πλάτωνος ριγει ους τε και ουαγριου και ι υμου παρει-
~ 7' / . , , 2 . ,λήφασι τὰ μυσαρὰ ταυτα καὶ δυσσεβη δογματα. ἐγὼ δὲ τεΰαύμακα

15 πόσους τε εὶκῆι καὶ μάτην πόνους άνήντλησαν είς τοιαύτας λα -
βεῖς ματαιοπονίας καὶ πῶς οῦτως τὰς ὶδίας ὥπλισαν γλώσσας κατὰ
τῆς εὐσεβείας. οὐκ έδει μᾶλλον αὐτοὺς ἐπαινεῖν καὶ δοξάζειν φι

| | κὁελφίον φτλοξονίαν παρδενιαν πτωχοτροφιαν ηιαλμωιδίαν τε
κ ς Ἡ ..ι „. .

πάννυχον στάσιν ,καὶ δάκρυα κατανυξεως, οὐκ ἐχρην αὐτοὺς μαλ
20 ὐποπιέζειν νηστείαις τδ σῶμα καὶ διὐ εὐχῆς πρός ΐὶιεὸν ἐκδηι

καὶ μελέτηνδανάτου τὸν βίον ποιεῖσδιαι καὶ μὴ ταῖς τοιαύταις ἐο
λίαις άδολεσχεῖν;

Καὶ λέγει ὁ γέρων· ὰλλλ οὐκ ὴβουλήὅησαν τῆι ταπεινῆι δδῶι

λα-
καὶ
λον
ιεῖν

τ οιΟΝ (0 ι

τοῦ
Χριστοῦ πορευδῆναι, άλλὐ ἐματαιώδησαν ἐν τοῖς διαλογι-

25 σμοῖς -αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσδη ὴ άσύνετος αὐτῶν καρδία·
φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνὅιησαν. πάντων δὲ τῶν
ζτζονίοον ὁ σοτορεὺς καὶ τῶν κακῶν αὶτιος γέγονε ίνόννος· ὅστις
τῆς τοῦ μακαρίου πατρὸς ὴμῶν Σάβα κοιμήσεως δραξάμενος
ποτίζειν ῆρξατο τὸν πλησίον άνατροπὴν ὅολεράν, Λεόντιον

80 Βοζάνττον ὑντοοργὸν έχων καὶ ὐπέρμαχον καὶ συναγωνιστήν.
πρῶτον μὲν τους ἐν αὐτῆι τῆι ινέαι λαύραι. λογιωτέρους, μᾶλλον
αλογωτἐροος είς τὴν ἑαυτοῦ μιαρὰν συγκατέσπασεν αίρεσιν·

20 1 (Ιον Θ, 27 _ 21 Βοττι 1., 21.. 22 _ 22 1τ1α1α 2, 15

Ενε

τὸν

ΝΝ

ΟΛ

9-.×ἶΟ×Ξ×

7 δημιουργεῖν αὶῶνασ μέχρι καὶ δαιμόνων ν 8 ἐγείρον-το 8 0 ἐς
γείρασδαι ε 12 τῶν προφητῶν ε | παρὰ 10211: ε 20 ῦποπιάζειν Χἶ
οι· ι · -2 . τ - ι :..ιο συνετοσ 11. 28 δραςαμενοσ ν. δρεξάμενοσ Ε δοςαζομενοσ ε 211 έχων. .υπουργον νε 21 τῆι ίο111ν ε 82 αὐτοῦ ε συνκατέσπασεν 5
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οὐκ ῆρκέσβη τούτοις, άλλὰ καὶ εὶς τὰ ἄλλα μοναστήρια τῆς ἐρήμου
τηρ ἑαυτοῦ μεταδοῦναι λύμης ἐσπούδασεν. ποίαις δὲ μηχονοτο οὐκ
ἐχρήσατο κάμέ τδν ταπεινδν συγκατασπάσαι; δ δὲ ὐεὸς δν άπο-
ρολό:/ιεοας έδειξέ μοι τὸν τῆς αἱρέσεως αὐτοῦ βόρβορον. ποίαις δὲ

6 μεῦοδείαις οὐκ ἐχρήσατο τῆι τοῦ Σουκά συνοδίαι τῆς ἑαυτοῦ μετα-ι
ὁουναι κακοδοξίας; καὶ οὐκ ίσχυσεν ἐμοῦ τῆι. τοῦ Χριστοῦ χάριτι
έκαστον νουδετοῦντος καὶ παρακαλοῦντος τῆς ὀιῃλῖλἐ μὴ ἀποστἦλὶαὶ
πίστεως. καὶ αὐτοῦ σπουδάσαντος ὴγούμονον της ἐαοτου αἱθἐσεως
ὐπασπιστὴν καταστῆσαι έν τῆι ὴμετέραι λαύραι, ίἶέτρον φημὶ τὸν

1ο°Αλοξατιδρέα, καὶ δουλῶσαι τὴν συνοδία·ν, [καὶ] οὐκ ῆδυνήὐη, ἀλλὰ
τοὐναντίον ὴ συνοδία κινηὐεῖσα τῆς ὴγεμονίας |Ϊέτρον ἐξέωσε. πάλιν
μὲν οὐν οὶ περὶίνόννον άναιδῶς κινούμενοι άλλον Πέτρον ζίέλλαδικὸν
τηρ ®Ωριγένους λύμης όντα ὐπασπιστὴν ὴγούμενον ὴμῶν ἐγκατέστη-
οοτη άλλ” ὴ συνοδία πάλιν ζήλωι πνευματικῶι κινουμένη .Πέτρου

Ιϋμὲν τῆς ὴγεμονίας ἐξέωσεν καὶ είς τὴν λαύραν τοῦ μακαρίου Σάβαὶ
άπελὅοῦσα έλαβεν ἐαυτῆι τὸν νῦν ῆγούμενον όιββάν Κασιανδν Σκυ-
ὅοπολίτην ὅντα τῶι γένει όρδόδοξόν τε όντα καὶ βίωι καὶ λόγωι
κεκοσμημένον. καὶ τότε μόλις ὶσχύσαμεν τοὐς ὐίἐριγένους ὐπασπιστὰς
ὰποκρούσασδιαι.

20 1 Ταῦτα διηγησάμενός μοι δ δοῦλος τοῦ δεοῦ Κυριακός καὶ γνοὐς ρ.1.5θ 15
ὅτι τῆς μεγάλης μονῆς .ίέὐβυμίου τοῦ μακαρίου εὶμί, περιχαρὴς
γεγονὼς εἶπεν· ὶδοὐ καὶ συνκοινοβιώτης μου εὶ, καὶ λοιπὸν ἀρχὴν
ἐποιήσατο διηγεῖσδαί μοι πολλὰ περὶ αὐτῶν τῶν ἐν ὰγίοις Κὐδυ-
μίου τε καὶ Σάβα, ὅπερ έὐηκα ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν ῆδη ρηδεῖσι δυσὶ

25 λόγοις. καὶ οὅτως ἐν τοῖς τοιούτοις διηγήμασι τὴν ἐμὴν διαίὶρέφας
ψοχὴν άπέλυσεν ἐν εὶρήνηι.

*Ως δὲ ὴρξαντο τινὲς ἐνοχλεῖν αὐτῶι είς τὸ τοῦ ἐν ὰγίοις Χαρίτωνος
σπήλαιον, τοῦ άρχηγοῦ τῶν ”Ωριγενιαστῶν -άποδανόντος ίνόννου
καὶ τῆς τούτων δυναστείας διαλυδείσης καὶ τοῦ κατὰ τῶν όρδοδόξων-

30 πολέμου ὅραυσδέντος καὶ τῶν κακοδόξων εὶς τὸν κατ) ἀλλήλων τ
πόλεμον άσχοληίὶέντων άμεριμνήσας δ γέρων -άνεχώρησεν πάλιν

15 τ1αο1τ Βαϋ. 88 Ρ. 1913, 7Η. κντινάε Οαεεἰαιτ 538 Ηοριιιποιιοε αει·
Εειιτα τοῦ Σουκά υιτιἰ ἰττι Βερν. 545 ςἰοι· ἔνοΒο11 Ετι1ι1τι. άσε Βιι.1ααε

Ενε

1 άλλα 1ο1111› 1θ καὶ νοιτ 11111· ροε1:ι·1ο1ιο11 15 μὲν ίε1τ1ὶπ Ε
111 κασσιανδν Εε 28 αὐτῶν ίε1111› Εν 21 τε ίο1111ι Ε
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9 \ ι·-· ^ λ -# Έ | | Ἡ Ϊ Ἱ Ἱ σωαπο του σπηλαιου του αγιου Χαηιτωιιος επι τον Σουσακειμ. τιοι,
ἐνενηκοστῶι ἔνάτωι της ἑαυτοῦ ἠλικίας χοόνωι καὶ ἠσύχασεν ἐκεῖσε
χοόνους ὀκτώ. ἐγὼ τοίνυν ἐπιδυμήσας ατοοσκυνῆσαι αὐτὸν ηλΰοα·

ι › ι 2εις την λαυοαν του Σουκα καὶ λαβὼν Ἰωάννην τὸν αὐτοῦ μαϋητὴ 1±
5 κατῆλδον εἰς Σουσακείμ· απέχει δὲ ὁ τόπος οὕτος ἀπὸ τῆς τοῦ Σουκα

λαύοας ὡς ἐνενήκοντα σταδίους. ὡς οὕν ἠηινίσαμεν τῶι τόπωι, συνανται.
ἡμῖν λέων παμμεηιεδέστατός τε καὶ φοβεοώτατος καὶ λένει μοι δοση -
ὕέντι ὁ ἀββας Ἰωάννης· μηδὲν φοβηδῆις, καὶ ὡς εἶδεν ἡμᾶς δ λέων ποὸς 18

κ ¿ ± ι ι Λ | Ι Ά × ι ι- _ ι· ι
τθλλ ηλὀθοἶὶτα (1π!ιί)Ἰ'Τα§¦ ὁὁὁωκΰδὶλ τθπθΐι Κιαὶ ὸασα/.ὶὅἴλος Ο ')|δΩ(Ο'1ι

10 καὶ οτεοιχαοὴς ηιεηιονὼς εἶπεν· ἰδοὺ ὁ συυκοινοβιώτης μου Κύοιλλοςχ
καὶ λέγει αὐτῶι ὁ ἀββας Ἰωάννης· πάνυ, πάτερ, ἐφοβἠδη ἰδὼ» λ

Α ι _- -;-τὸν λέοντα. καὶ λέγει μοι ὁ ·νέηων° μηδεν φοβηΰηις, τέκνον· ουτος
' κ ι· ι
! ναο ο λεων ποοσκαοτεοεἰ μοι ἐνταιἶὕα φυλάττων τὰ μικοὰ λάχανο:

ἀπὸ τῶν αἱαιαηιοίων. καὶ πολλὰ εῦτών μοι πεοί τε τοῦ αγίου Ξῦΰαμ
16 μίου καὶ τῶν ἄλλων τῆς ἐοήμου ταύτης πατέοων οτοοετοέψατό με

νε·ύσασι9·αι. ἡμῶν δὲ αιευομένων ἐλὕὼν ὁ λέων ἔστη ἔμποοσΰεπ·
ἡμῶν μαι ἀναστὰς ὁ ηνέοων δέδωκεν αὐτῶι κλάσμα ἄοτου καὶ ὲΘτε.ιιψει¬
αὐτὸν φυλάττειν τὰ λάχανα. καὶ ἔλεηιέν μοι ό ηιέοων ὅτι οῦ μόνον τὰ
λἀχανα φυλάττει, ἀλλὰ καὶ ληιστὰς καὶ βαοβάοους ᾶμ·ύνεται. ποιή-

- . 20 σαῳτος δέ μου τὴν μίαν ἠμέοαν καὶ ἱκανῶς της αὐτοῦ διδασκαλίας
ᾶπολαύσαντος δέδωκέν μοι εῦλοηιίαν τῆι ἐξης καὶ ποιήσας μοι εὐχὴν- .. ι ι .. -
ἀπέλυσέν με μετὰ του μαδητου αυτου ἐν εὶοηνηι. καὶ οὕτως ὲςεκ"

Ι 1 : ν ὶ
διόντες εὕοομεν τὸν λέοντα ἐν τῆι ὁδῶι κα·ΰ·ημενον και αωαηιοιοι·
ἐσδιίοντα. ὅστις λέων ἰδὼν ἡμᾶς ἰσταμένους καὶ μὴ τολμῶντας ὁδεῦ-σοι ι.

25 καταλιπὼν τὴν δἠοαν ανεχώοησεν ἕως οὕ παοήλΰομεν. ἐπειδὴ δὲ
λάκκον οῦκ εἶχεν ὁ τόπος, ἐφιλοκάλησεν ἑαυτῶι τοὺς ἔν ταῖς ιτέτοαι;
βοδύνους καὶ ἐδἐχετο τῶι χειμῶνι τὸ ὕδωο καὶ ὐπούοηιει αὐτῶι

ς _, Ι > \ Ωδαφιλως εῖς τε τὴν δίαιταν και εις τὸ ποτίζειν τα λάχανα όλον τὸ ι3 ν ,δέους. καὶ τοῦ ὕδατος ποτὲ λείψαντος πεοὶ τὸν Ἰούλιον μῆνα εστενωϋη 1 Τ
ι ι ε ν κ ιν ι κ κ π ν30 σφοδοα και ανατεινας το ομμα στους τον διεον παοεκαλει λεγων·

Α | - Ω ΰῃ, νε! α): , τιὀ ὁ κ κ¶| ζμ Ά- ρ | Ι Δκυοιε ο εος, :ιταοασ¿ου μοι ο ιιαιοι υ ωο ια τη οι ααικαιαι χοειαι-
του ταπεινου μου σώματος τούτου. καὶ ἔπήκουσεν αὐτοῦ ὁ δεὸἑ

Λ 2 θθ. Ϊαοὶαοοεῇειἰπι· = 9. δαῃ. 54'7_8. δαη. 548

Ιανἔ

1 σουσακὶμ Εν συσακεὶμ ε 4 τὸν] τοῦ Τα Ο ὡσι ίειπὶτ- 8
8 φοβηυῆσ' ε: ΰοοηὕησ Εν 11 πάνυ Πο Εν: πάνυπεο 8 | ἐφος
βήΰην Ε 18 λέγει ν 21 ἀπυλαύσαντι ε 28 ηὕοαμεν ε
αἴαιαηιοον ε 28 ποτίσαι ε 82 μου ἱοιτιτ νε
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αοαχοῆμα ᾶνέβη μικοὸν νέφος ἐπάνω του Σουσακεὶμ καὶ ἕβοεξεν
„ ι τοῦ κελλίου αὐτοῦ καὶ ἐπλἠοωσεν αὐτοῦ πάντα τὰ μεταξὺ

τῶι; πετοῶν δοχεία. 1
Δίκαιον δὲηγοῦμαι ἐνταυὕα μνημονευσαι ψυχωφελους διηγήματος

ὅπεἕ διηγήσατό μοι ό ᾶββας Ἰωάννης. ὀδοιποοουντων γὰθ ἡμῶν
κατὰ την ἔοημαν ῦπεδείκνυἐν μοι τόπον τινά, δν ἕλεγεν μνημεῖον
εἶμαι τῆς μακαοιας Μαοιας, ἐγὼ δὲ ἐπὶ τούτωι δαυμάσας ἠξίουν αὑτὸν
ὲξηγἠσαυιλω τὰ πεθὶ αῦτἦέ- ὅ δὲ αποκηιΰεὶς εἶπεν ότι πρὸ ὀλίγου
Πρὸς χοόνου ᾶπεοχομἐνου [μου] άμα του συνμαδητου μου του ἀββα
Παηάμμωιλθἑ παὸἐ Τὸν ιἶιββαν Κυοιακὸν ἀτενίσαντες ἀπὸ μακοόΰεν
.θεωηοὕμεν τιἑνὰι ὡς ἄιιδυωπογ ὶστάμενον πλησίον άγοιομυοίκης καὶ
Φομίσαγτες αυτον ενα τινα των) αναχωοητῶν τῶν αῦτόὕι εἶναι (ἦσαν
Ἱγὰἕ τοτε πολλοι αἴαχωοιηται εν τοῖς μεοεσιν ἐκεηιοις), ἐσπεύσαμεν
Οηρ οιυτθγ ἶυουυκυἔιηιἱαι. 'ως |δε ηγγιοαμεν τῶι τοπωι, ἐκεῖνος μὲν
ἀφαγης εγενετο, ημεις δε οῖοιἔἶωι και δειλίαι συσηέεδἐντες ἕστημεν
εἰε πηοσευχην νομισαντες αυτον πνεῦμα πονηοὸν ειναι. μετὰ δὲ τὸ
τελέσαι το= αιἑηντ πεοιβλεφαμενοί ενδα καὶ ἕνίλα εὕοομεν σπήλαιον
,υπόα/αιον, >εν) ωι υπενοουμεν υποδυντα τὸν δοϋλον του δεοῦ τὸν ἀληδη
κηυβηναί αφ ῃημων: και πλησιοιετου” σπηλαίου γενόμενοι παοεκαλου-
μεν αουτϋρἶκ αμιἰ δε και ενωοκουμεν λέγοντες μη στεοήσηις ημας,
πάτεη, των ευχων σου και της αγαδης σου συντυχίας. ὁ' δὲ μόλις ποτὲ
ἀποεωιδεὶς εἶπεν τί δέλετε απ” ἐμοῦ; γυνή εἱμι. καὶ ἐπηοώτησεν
ἠμαε λέγουσα; ποῦ ποοεύεσδε; ημεῖς δὲ εἴπαμεν· ποὁς τὸν ἀναχωἐ
Θητὴγ τον αββαν ἶίυυιακον απεοχομεδα, αλλ” εὶπὲ ἡμῖν τί τὸ ὅνομά σου
καί: πῶς διαγεις και πῶς ἐνταῦθα παοαγέγονας. ἢ δὲ εἶπεν· ὑπάγετε

ε . ~ ι -Ζω: ἐν ταξι ημας υυτοστοέφαι/.ἐγω\ υμιν. ὡς) δὲ διιεβεβαιουμεδα
/"7ὁαμου=|απιεναι ποιν τα κατ αυτηγ μαδεῖν. απεκοινατο λεγουσα·
τὸ μενῇονομα μου Μαοια λεγομαι, εγενομην (38 ψαλτοια της αγιας
ΧΘ¿στου =Αναστασεως και πολλους ὁ διάβολος ἐσκανδάλισεν εἰς ἐμε,
%α¿ φοζἔηὕεῖσα μηπως>υπειδ·ὕυνος| γενομένη τῶν τοιούτων σκανδάλων
πηοσαἶησω αμαρτιας εφ” αμαοτιαις μου ἐδυσώπουν τὸνμϋεον του
ἐυσὔκηναι με της αιτιας των τοιουτων σκανδάλων. ἐν μιαι ουν κατανυ-

ΝΝΘΛΩηξσε
εκΘΑ

81 Βἰι· Β, 27

Ενε
1/2 ἔβοεξεν-καὶ νε: ίεἰτἰϋ Ϊ.. 3 δοκεῖα 8 4/ὅ ψυχυφελἦ διιιηιἠ·

μαΐα ἄπεο 8 ὅ όδηποηούντων ε Θ μνημείου ζἴα 8 ποὸσ 8
Θ μου νου ττιὶτ εςοετι·ἰοΤιο11 12 νοἠσαντεσ ε 18 πολλοὶ ἀναχωηη-
πώ τότε ν ἰθ καὶ μετα δὲ 8 1? εὕοαμεν Ε ηὕοαμεν 8 18 τὸν
¬· ΰη του ὕῦ ῖβε 20 δὲ ἰοιπὶἰι ε | ἐνοοκοὕμεν [ινε 22 γυνὴ/-η .
ἐάη Η 2ο ἐνταῦὕα ίοὶπἰιι ε 82 οὕν (τῶν ἡμερῶν) τα εο]π·οιὶσε1ι?

Ρ.

18

Ι
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γεῖσα τὴν καοδίαν εὶς τὸν φόβον του δεοὐ κατῆλδον εἰς τὸν άμμο)
- Σιλωὰμ καὶ ἢντλησα τὸ σκεῦος τοῦτο ὕδατος, ἔλαβον δὲ καὶ τὸ μοελά -
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κιον τοῦτο τῶν βοεκτῶν καὶ ἐξῆλδον νυκτὸς της ὰγίας πόλεςοἑ
παοοι·δε|ιιενη εαυτην τῶι δεῶι. δς καὶ ῶδήγησέν με ἐνταὐδα _ Ξ

5 ἰδοὐ ἔχω ἐνταὐδια δεκαοκτὼ ἔτη καὶ διὰ τῆς χάοιτος του δεοϋ ιο-ἐτε
τὸ ὕδωη ἔλεινιεν οὔτε τὸ μαλάκιον τῶν βαεκτῶν ηλαττονηίὶη ἄΖ9£.4
τῆς ῆμέηας ταύτης. ὰλλἶ οὐδὲ άνΰηωπον εἶδον εὶ μη ὐμας σήμιεεαοαι-¬
ὰλλὐ ὐπάγετε, φησίν, καὶ πληηώσατε τὴν διακονίαν ὐμῶν, καὶ -έα.
τῶι ὐμας ὐποστοἐφειν ἐπισκέφασὕἐ με. ταῦτα ὰκοὐσαντες _- Ο_

10 ηεὐδημεν πηδς τὸν ᾶββαν ίἴυηιακόιω ὰνιῃιγείλαμεν δὲ αὐτῶι 2α¿
ταῦτα. δ δὲ αββας ακουσας ἐὕαύμασεν καὶ εἶπεν° δόξα σοι, ὁ ·ι9·εόἐ`
ὅτι πόσους ὰγίους κουπτοὐς ἔχεις. ὰλλ” ἀπέλδετε, τέκνα, καὶ (δὲ
εἶπεν ὐμιν, οὕτως ποιήσατε. λαβόντες οὔν παηάδεσιν του ὰςνεἶοη
γέοοντος ηλδυμεν κατὰ τοῦ σπηλαίου καὶ κοοὐσαντες κατὰ τὸ ἔΰ-Ο:

15 τῶν άναχωοητῶν καὶ μηδενδς ὰποκηιναμἐνου ὐπεισελΰόντες εὐοοὶξζεἔ.
αὐτὴν τε)„αιωτ9.‹;Ζααν_ μη ἔχοντες οὐν τὸ πῶς ἐνταφιάσαι καὶ ·ι9ά·α›Οω-
αὐτήν: ἀ·μελη9όγτι;ς ἐν τῆι ἡμϋτέθαι. λῶύθβιι ἸἴΟ'ῦ ΣΟΌ%α ἦἸὶέ')|7ίίΧ·¿.¿·ξ\.1.„

παντα τα πθὸς την γηείαν καὶ κηδεύσαντες αὐτὴν ἐδ·άφαμεν ἐν -τζετ
σπηλαίωι ὰποφοάξαντες την δυηαν ἐν λίδοις. ταῦτα ὁ ὰββας ”/ὴωάπ-α¬η:

20 διηγησατο, ἄπεο ἀναγκαῖον ἡγησάμην, ὡς εῖἶοηται, γηαφηι παηαδο ῦζ
ναι ποὀς κατάνυξιν μεν τῶν ὰκουόντων καὶ ἐντιηιχανόντων, δόξα» ὁὲ
τῶι λἶοιστῶι τῶι παηεχοντι εἰς τέλος ὑπομονὴν τοῖς ὰγαπῶσιν αὐτός. -
ἐπιῃιαχτέηιν τὀγ λόιγθν ῖῖῖηίὶι; Τὸν ἀββαν .|ζ'ΟΩι.(1%όἸ#.

Πληοώσαντος γὰο αὐτοῦ τὸν ὀκταετῆ Ζηόνον εἰς τὸν Σουσαετ ς α
25 καὶ εἰς βαδνὺ γηηας ἐλάσαντος κατελΰόντες οὶ της λαύρας του ΣΟΌΞΩ

πατἑοες ηγαγον αὐτὸν ὶ εἰς τὸ σπήλαιον τουἐν άγίοις Χαηίτιωε-Ο:
μετὰ τὴν τῶν ”Ω¿›ιγενιαστῶν ἐκ της Νέας λαὐηας ὰναχώαηςΐωἰ
ἐν ὥι σπηλαίωι ὸιάγοντος αὐτοῦ ἐγὼ ὁ ταπεινδς πυκνῶς παηέβαἦ;`Ο]_
αὐτῶι καὶ πολλὴν τηι ηιυχῆι μου ῶφἐλειαν ἐκα`οπουμην° ἦν δὲ τες<_¿ι..ζ`

30 πηοβεβηκὼς τὸν ἐκατοστὸν ἕβδομον πληοώσας ἐνιαυτόν. ἦἦ¬¿9ἑ]_
την ὰγίαν πόλιν ἐτῶν δεκαοκτὼ καὶ ξιιεινεν ·τι›ὸς τὀ›¬

.ΪΩ

5:

Ο χι ιΞ

`ὲρ-ιο ἐο '\ ολα

2? ])ἱο Ονἰαοηἰαείιοιτ κνιινιὶοιι αιιε ὀοι· Ποαοτι ]ηει.1ινει¬ νονΙ;ι·ὶ‹±ὶαο11 ἰιο Εθ-
ιπιιατ· ῦὅιἰε, ναὶ. ν. Βαὶα. Ωθ Ρ. ἰθῖι, Ι2Ηἶ. ¬ 80 Ιθ'7. Ϊαοὶαοιτεῇοὶαι· ὶἱεἕ ἰι¬Ὁ
ατο 8. ἄειτιιιεω· 558; ἰ11 αἱειεοπι δειὶιι· ευανὶα ]ἰγ1·ἰα.Ι:οε. Παν αἰο ]Ἱ€Ι11θ1_`»

Ι ιΖαῃιαῃ „ῃΗ_ Πἰαῃη νοΠο ιΪιιι|π·ο Βοκοἰ‹;Ιυ1οῃ, οναἰὶατ ἱὶτνο Αιἰςιἰυἰοῃ θηξιθ
τα ὶτοὶπο Ζαὶτὶ λ

Ενε > .

2 του σκεὐουσ τούτου ν ίἱ μαλάκην ν 8 ὑπάγατε ε 11 ἀββεισ
ίοιτἰτ νε 12 κουπτοὺσαγίουσν | απελδατε Ψ απἐνΰατεε 14 ηλὕαμθς. Ἡ

9 .Ϊὅ ηυααμεν ε 22 τοῖσ--αυτον [ιν τῆσ αγαπησ αὐτοῦ ε 81 μὲν γὰΩ ιἐ
\

τν. 1

ἦτ
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ά7ίΟ¿ς Γεηάσιμον έτη ἐννέα καὶ ἐν τῆι του μεγάλου [ὔὐδυμίου μονῆι
ἔτη δέκα καὶ εποιησεν εν .τηι λαυοαι του Σουκά ἐν διαφόοοις διαπηέφας
διακονίαις έτη τηιάκοντα ἐννέα καὶ. ἐν τηι ἐθημωι τοϋ Να-ταυφα
σκίλλας ἔσδίων ἔτη πέντε καὶ ἐν τῶι ¦Ρουβα έτη πέντε, ἠσύχασεν

5 ὁὲ καὶ είς Σουσακεὶμ έτη ἑπτὰ καὶ είς τὸ σπηλαιον του ἐν ὰγίοις
-χαηί-αα›νος\ἕτη πέντε καὶ~ κατελιλὼν πάλιν εἶς Σουσακεὶμ χοόνους

όκτώ. παο `δυο χηονων της|αυτου τελευτης κατελδόντες οὶ πατέοες 21
ἦηαακγον αυτον πολλαις ηηοησαμεναι παοακλησεσιν είς τὸ του μακαοίου
αζαἔί-ι;ωνος3`σπηλαιον παντὶ. ΦΕ Θνοηταιϋποοβεβηκότα. καὶ τοσοῦτος

Ο 7/77ηαλεος~ων στεοηος υπηαχειακαιη πιοοὕυμος καὶ ὶστάμενος εἰς τὸν
%α¶,όα›α της/|#αλμ0νΦὁιΞΖ€\%ξω Τθἴε εισεηρἔομενους πηοης αὐτὸν ὑπηηέτει
Ζὁίαγς ἕεησιιπη και ουδε ολῶς ητονειπαλλα παντα ὶσχυεν εν τῶι ἐν-
δυναμουντι αυτον Χοιστωι.3 ην δε/ ο ανηο ποαος| και ευποοσιτος,
πθοφητικος διδαακαλικος οηδηοδοξοτοιτος, τῶι σωματι εὐμεγέδης

6 Ζ(Ζ¿ 7/ενναῖος και ασινῆ παντα εχων τὰ μέλη. καὶ ην ὰληὕῶς πληοης
7άΘ¿-γαι; καὶ πνευματος άγίου.
| Ζιαατὰ οὕν πολλὰς ημέηας ὰσδενείαι σωματικηι πεοιπεσὼν προσκα-

| ι ελεσάμενος παντας τουαπατέηας της λαὐοαςκκαὶ τούτους| ἀσπασά-
μεψοἔ εκοιμηὕηἐεν#ει¿αηνηι~παιοαδους|το πνευμα τωιηκαοιωι, κομι-

0 σάμεγας παο αυτου τον της ~δικ>αιοσυνης στεἰγανονζ ον επηγγειλατο
τοῖς ἀγαπωσιν αυτον. και νυν εστιν εν τηι αναπαυσει παντων των
ὁικαίωγ παεσβευων ὐπὲο ημῶν, ὅπως καὶ ἡμεῖς ἀκολουὶὶήσαντες τοῖς
ϊχμεο-αν αὐτου τυχωμεν των επηγγελμένων ἀγαδῶν ἐγ χαιστωι ἶίῖησου
τωγ %×οοιωι ημων, ωι η δοξα και το κοατος εις τους αιωνας. αμην.

25 [(1/ἸΩΖ/ΙΔΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΪἙΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ

ὶ ι

ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΖΟΙΣ ΟΕΟΔΟΣΖΟΥ
ι ε › Ἱ × Ἀ αν -› ι ι ζ ς )¿ ΙΟΙ.Θαοδοσιος ο αξιομακαοιστος και ουηανοπολιτης, το μεγα κ.εος Ρ. ο υτωεε

τηἔ Ζἶαλαιστίνης καὶ της ἐοήμου τδ καιύχημα καὶ του μοναχικου ν

12, ιο Ρεν 4, το-νε _ ιο 101] 1. αι Με ι, ι κ το 11ιτνεῃι ιι. 8
Ενε

1 μανῇ Η: λαύοα Εν 4 καὶ ἐν-πέντε Εν: ίεὶτἰτ ει \ 9/10 τοσοῦ-
Τημ Ζηααλαῖοα Η Ι 11 ἐηχομένουσ Ϊ? ιὶογομἐνουσ Η ἶ 1:ὅ καιἱῖαἶ: καιῖἶ
21 ἀ7απουσιν αὐτηι· Η 24- ῶ-καάτοσ Ϊα: μεδἐ ου τω ποι η δϋἔα αμα τω

ηῖνι να | αἰῶνασ τῶν αὶώνων νααγίω

χτΪ;
25/2? ίἔΥ|)ΪΛ/ΙΟΥ-ΟΕΟΔΟΣΪΟΥ ν: κυοίλλου μοναχοϋ πεηὶ τοϋ ἐν

7ίωσ αβ/ἰιι Θεοδοσίου Ϊα 28 ιἶιἶνοπολείτησ ν .
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σχήματος τὸ στηοιγμα καὶ τῶν όαΰῶν δογμάτων ὁ στοατηγὸς και
ὐπέημαχος καὶ τοῦ κοινοβιακοῦ κανόνος ὁ ὁδηγὸς καὶ προστάτης
πατοίδος μὲν ὑπῆοχεν τῆς [ίαππαδοκῶν χώηας ἀπὸ κώμης Πάωγαθιαα-
σοῦ καλουμένης ὑπὸ μὲν τὴν Καισαοέων πόλιν τελοῦσης, οὐ μακοὰτ-
δὲ τῆς Ϊίομάνων πόλεως τῆς λεγομένης χουσῆς διακειμένης. ὅΰεν
καὶ τῆς [ἔομάνων αὐτῆς ὰγίας ἐκκλησίας νιάλτης γοησιμώτατο;
γέγονεν παιδὸς καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα ᾶκαιβῶς· ἐξεποα.-
δεὐδιη καὶ ἐξέμαδεν τό τε ψαλτήιιιον καὶ Τὰἐ λωπὰἐ ιλεἰαε νααφάς.
ἐντεῦΰεν δείαι κοατηδεὶς κατανύξει τε καὶ ἐπιδυμίαι ἦλδεν εὶς τὰ
Ίεηοσόλυμα ἐπὶ τῆς βασιλείας .Μαοκιανοῦ τοῦ ὕεοφιλοῦς βουλόμενο;
ἐν τῆι κατ” αὐτὴν ὴσυχάσαι ἐοήμωι καὶ δεξιοῦται ἐν τῶι πύογωι Τοῦ
Δαυὶδ παοὰ Ζὶογγίνωι τινὶ γέοοντι [ίαππαδόκηι τοῦ τάγματος ὅντι.
τῶν σπουδαίων τῆς αγίας Χοιστοῦ | τοῦ ΐλεοῦ ὴμῶν Ἰὶναστάσειος.
τοῦ δὲ Θεοδοσίου βουληδέντος ἔν τινι τῶν κατὰ τὴν έρημον μοναστη-
οίων ὰναχωοῆσαι, ἐααστοῦ αὐτοῦ όντος τῆς ὴσυχίας καὶ τὸν τοῦ δεοῦ
φόβον ὼσεὶ πεοιβόλαιον ῆμφιεσμένου ὁ μακάριος Ζὶογγινος οὐ συνεγώ-
οησεν διὰ τὸ σχίσμα τὸ τῶν κατὰ τὴν ἔηημον μοναχῶν τῆι καὕολικῆι
μὴ κοινωνονντων ἐκκλησίαι, ἀλλὰ τῆι Ζἔὐτυιχἶῦὲ καὶ Δὶιοισκόοου υπαγο-

ένων ιλονεικίαι τε καὶ κακοδοξιαι· αλλα α ων αυτον τῆι μακαηίαι
Ζαὶ ἐν (Ζὰγίοις παοέβιετο Ἱκελίαι τὴν τοῦ Ϊἔαὕίσματος τῆς ΰ·εοτόκο·ι±
ἐκκλησίαν τηνικαῦτα οἰκοδομοὐσηι ὡέ ὁυνάμενον χηησιμεῦσαι
αὐτῆι ἔν τε τωι ἐκκλησιαστικῶι κανόνι καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς διακονίαις.
αὕτη δὲ τότε ὴ μακαρία Ίκελία πιισαν εὐσεβείας ὁδὸν ἐξασκήσασα

«¬ι
γο-

κατέδειξεν ἐν ποώτοις μετὰ κηηίων γίνεσδ·αι την ῦπαπάντησιν τοῦ
αωτῆοος ημῶν θεοῦ. ῆτις τὸν ἱεηὸν τοῦτον νεανίαν δεξαμένη Θεοδό-
σιον καὶ ηιάλτην εὐιγυέστατον αὐτὸν εὐηοῦσα ἐνκαταλέγει τῶι τάγματι
τῶν αὐτόβι ὐπλ αὐτὴν σπουδαίων εὐλαβῶν όντων· χηόνου δέ τινος
διελδόντος καὶ τῆς μακαρίας τελειωβείσης Ἱκελίας ἐγγειοίζεται αὐτὸς
τὴν τοῦ τόπου οίκονομίαν. καὶ ταυτην αὐτοῦ ὰμέμπτως ἐκτελοῦντος
συνέβη τελευτῆσαι τὸν τοῦ τόπου ὴγοὐμενον καὶ ψηφίζονται συμ-

Ε-

αιώνιος άπαντες Θεοδάσιον τῆς τοῦ | Καβιίσματος ἐκκλησίας ὴγου- ¿›_

Εν

2 ὁ ίοιτὶἱι ν 8/ελ μωγαηιασσου ν: γαοισσου Ϊ.. ὅ. θ κομανων Ιλ
11 αὐτῆ ν 12 καππαδόκι [ι 1θ ὡσ εὶ 1.: ὡσ εἰπεῖν ν
1? τὸ-τὸ: τὸ σχίσμα τῶ ν τῶν σχισμάτων Ε 18/1{) ἐπαγω [ο ἰὶὶαοτ-
8οεο}1τἰοὶσοη] μένων 1] 12/20 μακαηία καὶ ν: ΪΘἩἩ1 Ϊ.. 20 ὶκελία ν.
εο ἀανοὶπνοἔ 24 ὐποπάντησιν [ιν 2θ ἐγκαταλέγει ν 2? τινοσ
ίοὶπἰἱο ν 28 αὐτὸς ἰο]1Ρο ν 81 τῆσ-ἐκκλησίασ ν: εἰσ τὴν--ἐκ-
κλησίαν Ε

ι

ν
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μενον· αὐτὸς δὲ γνοὺς καὶ τὸν τῆς ὰρχῆς κίνδυνον ὐφορώμενος φυγὰς
ὥιχετο. καὶ πρῶτον μὲν έρχεται εἴ; τοὐς περὶ τὰ Μέτωπο τόπους
πρός τε τὸν μακαρίτην ὶὶἰαρῖνον τὸν ὰναχωρητὴν καὶ πρὸς τὸν ὰββαν
/1ουκαν τὸν ιὶάετωπινὸν καὶ τὸν τῆς ἐρῆμου κανόνα ααα αυτῶα ἐκμαα-
ϋάνει, οῦστινας ἐν πρώτοις ὁ ἐν ὰγίοις Ζἶὐδύμιος τὴν μοναχιαὴα
ὲπαίδευσεν ὰκρίβειαν. τούτοις οὐν ἐπὶ χρόνους τινὰς προσκαρτερήσας
ὁ ὰββας Θεοδόσιος ἦλβνεν είς τὴν κορυφην, ἐν ῆι νῦν σὺν δεῶι ίδρυται
ή αγία αὐτοῦ μονὴ ἀπὸ ἐξ σημείων τῆς ὰγίας πόλεως ἐστηκυῖα, καὶ
ἔμεινεν αὐτόβι ἐν σπηλαίωι, ἐν ῶι νῦν τὸ τίμιον αὐτοῦ λείιμανον κατά-
κειται, βοτάναις αὐτομάτοις ἀρκούμενος. ἔπειτα δὲ δεξάμενος τινὰ
μαβητὴν τοιαύτην ἐπαίδευσεν σκληραγωγίαν. ὅντινα μαδητὴν ποτὲ
εὑθὼν κύὐιραν καὶ κουκκούμιν περιποιησάμενον ἐδίωξεν εἰπών·
εἰ ὅλως ἐιγητὸν βούληι ἐσβίειν, συνμεῖναί μοι ὰδυνατεῖς σκληροτέραν
ἔχοντι διαγωγὴν. δ δὲ διωχδεὶς τῶι ἐν ὰγίοις προσφεύγει ιῖίαρ-
%¿α-μῶι τῶι ανωτέρω μνημονευδέντι περὶ τὴν ἀγίαν κοινοβιαρχοῦντι
Βηβιλεἐμ. ὁ δὲ μέγας ἐκεῖνος ίὶάίαρκιανὸς μεταπεμφδέντι τῶι ἀββαι
Θεοδοσίωι ὐπὐ αὐτοῦ ἕλεγεν° σὺ αδελφον κύδραν περιποιησάμενον
ἐὁίωιξας· ίδοὺ ὴμέραι ἔρχονταις λέγει κύριος, ἐν αἶς ἐπὶ ὰναφορεῦσιν
βααταχβησονται τὰ χαλκία τοῦ μοναστηρίου σου. οὐ γὰρ δύναται
πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὅρους κειμένη° καὶ σὲ τοίνυν τὸν
κεμηαμμένον πασιν περιφανῆ ποιησει ὁ θεὸς καὶ κατάδηλον. ῆτις
προφητεία οὐ διήμαρτεν, ὡς πρόδηλον τοῖς πασιν καὐέστηκεν·
εὐδοκίαι γὰρ τοῦ ὐτεοῦ καὶ πατρὸς καὶ συνεργείαι τοῦ Χριστοῦ καὶ
ἐμπνεύσει τοῦ ὰγίου πνεύματος κοινόβιον μέγα τε καὶ πολυάνδρωπον
αὐτόὕι συνεστησατο πάντων ὐπερέχον καὶ προκα·δ·εζόμενον τῶν ἐν
πάσηι τῆι .Παλαιστίνηι κοινοβίων. ὅτι δὲ εὐδοκίαι καὶ συνεργείαι
τοῦ ὐιεοῦ καὶ οὐκ ἐξ ὰνβιρωπίνης σπουδῆς τὸ τοῦ ὰββα Θεοδοσίου
αυνέστη κοινόβιον, δι” ὀλίγων ὰποδεῖξαι πειράσομαι.

18 Νιιιτι 4, 14 -_ 1θ ΜΒ 5, 14

Ταν

τοπὰ 1αν 8 μαρίνον Ε: μαρκιανὸν ν 4 ιιετυπϋὶόι' Ϊ-ιν |
παο ; ὑπ° ν 4/5 ὲκμααειν Ψ 6 οῦσ Ε θ χρόνον τινὰ ν
7 ἔν ἦ ἐγῆ Ε Β σημείων 11: μηλίων ν . ` 10 δὲ ίοὶιὶἰ; ν 11 δγ Ε |
μαυητὴν ΪΘΒἩ3 Ϊα 12 εύρὼν 17: ὁθωγ Β 1 κουκκούμην Ε κουκουμην ν
18 συμμεῖναι ν 15 κοινοβιάρχην όντα ν 1θ μεταμεμςοὕεντι ν
1? ὐπ” αὐτοῦ Ε: ίο111ϋ ν 21 ὁ Εο111υ ν | νυαὶ νι ἰθὶιὶΐι Ϊ-ι
25 πάσηι τῆι ίο1τ11: ν 28 πειράσωμεν, αι ὶὶ1σο1·ρ;εεο11ι·ἰο1σο:ι 11

νιυ Ητ
(Ὁ

Ρ. 108



5

ΙΟ

15

20

ΙΟ Οκ

23 8 ]αοΒο11 ἀοα 'Γιιοοιἰοεἱοε

Αὐτοῦ νὰο κεκηυμμένου ἐν τῶι σπηλαἴωὶ, ὡς εῷηταὶ, _ ςαὼ
ἑκουσίωι πτωχείαὶ καὶ βοτάναὶς άηκουτιένου καὶ Ιιὶόνηὶ τῆὶ ποοσ·ε:·;;/ἐξ.
ποοσκαητεοουντος ἀνήο τὶς ἀπὸ του Βυζαντίου ἐλὕὼν -φιλόχοεσ-ζ±ἐ)ἐ`
ἰλλουστοίου μὲν άξὶώματὶ τετιμημένος, Ἰἰκάκὶος δὲ ποοσανοοετεόβζςἑς
νος, ἀκουσας περὶ τῆς τούτου ἀρετῆς καὶ τῆς τῶν καλῶν τιαοναοετῶς. ·
κτἠσεως υπάρχων ἐπὶὕυμητὴς κατὰ τὸ εῦαννέλιον ἦλΰενωποὸς ςχ-8-Ε Δ!
ἔν τῶι εἶηημένωὶ σπηλαίωι καὶ ποοσκυνήσας αὐτὸν ἐκάίὶὶσεσι τῆς αὐτο ίἴ

Ξω ἕὶΟ \› \

Οὶ

νουϋεσίας καὶ διδασκαλίας ἀκούων. καὶ ννοὺς αὐτὸν μὴ ἀνέΖ.ΞΟ.ῖ9α{.
2 _ | ς | Ά κ τῇ κ | 5 |τι ποτε λαἑιὶβασιειὶιπαοα τὶνος, καὁοὶν εκατον ναὶιισματων ασυἐτφΟ).1,(Ο§

καταχωννυεὶ εν τωι σπηλαιωὶ και ουτως ασπασ-οαὶενος αυτον εξσῖῶαητεις
ὅστις καὶ ἐν τωὶ Ζἶυζαντίωὶ ἀπελὕὼν ἕμεὶνεν ἐπὶ χοόνονπολὺν τα;ίτς±__1_

: κ : | › -Ι ‹ : ετ > ¬ \ αντινα ευλονιαν αποστελλων εν χηυσωι και), εκαστον ενὶαυτοτ· τ -
Ας ν Ἡ Εως

μακαοίτηὶ Θεοὁοσὶωι. καὶςτουτο μὲν ὶἐκάκὶος· ὁ οὲ μέγας Θεοδόσζο _
τσ ~ ~ _ Ι §μετὰ τὴν του ὶλλουστηίου άναχώοησὶν τηι έξης ἐν τωι σπηλαίτω Δ 7ο

| ε ι κ ‹· × κ ι › κ ‹ . | ”-"·. · › το σὕεν · υσὶον κτὶ ει εν ·τοωτοὶ . ακρυμμένοι ευοων ~ τη Ι ~ ς _ Ξ Κ | ς υπεἔαντω ΪΟ Η
σπηλαὶου ξενοὅοχεὶον καὶ εδιξὶουτο παντα εοχομενον ποος ακὀτόἹ_`

κ Ρ ›-σ Δἀνοοάζεὶ δὲ δύο μὶκοὰ ὀνάοὶα καὶ ὑὶῦ εαυτου απήοχετο καὶ τὴν· 0.0)
ματὶκὴν χοείαν ᾶπεκὀμὶζεν. ἐντευὕεν ᾶηχὴν ἐποιἠσατο συ:5εΟ.ῖ_αΓ
το ἑαυτοῦ κοὶνόβὶον καὶ ἀπὸ τότε ἦοξαντο πολλοὶ π_οοστοέχεω› αὐΐξυ Γ

.. ~ σ- κ _ » ι ς τ.παηακαλουντες συἔοὶκησαι αῦτἔι, καὶ αυτος οεχομωζος αὐτοὺς ὡὁ.ή.νεί
κ π : ~ _ >-· _ ~ > | #προς το τελειον ελημα του του καὶ συνηονιὶ αυτωι εις πατ·

29· / · ` Τ ”›` “ τυ άν ν καὕάπς ἔὶ “Ί ` ·ταεος, και ην ασηη επι νχ ω τ . το ιπ του .ωσηφ
σα εν. τ τ 1 ·

Ιω : ι κ : -× οι ι Ξ | ἴ ζ |Ζἰενεται δε περὶ αυτου οτὶ τρια εξαὶηετα .εκικτητο κατοοϋωμαἶα
οὶβεστάτηνὶἄσκησὶν μετὰ | πίστεως ἀληΰὶους καὶ ὀηίὶοὁόξου

'ἔννεὀτητος μέχοι νήοους παοαμεὶνασαν καὶ τὴν στους τους ξένου§ ΡΟΞ
ι ,_ ι :¬ » χ ” ` -πτω ου ὀαυὶλ και απ οσωποἄσ πτον ‹ ὶὶο › οσυνσ ν καὶ το τ ςΙ χῇ ἔ || η Αθ | ιἶ Ρ -(/ἔ“ 7\ Η › Θζ.ΤΟ.ὶ._

το της ΰεὶας λειτουηνὶας συντονον, μὶκοου ὅεὶν καὶ απαυστον_ Ξ”
.. τι·τούτοις τοίνυν καὶ τοις τοιούτοις άνὁἱοαναΰὶήμασί τε καὶ ᾶυωνιἶσβζίχσῖ

„]*

νωι ΙΥΟἔτ
Οι

Ω"Χ

2. 8 Βοττι Ι2, 12 - ίἱ ΜΒ Ιἕὶ, 4-ὅ. Φθ -- 22 Οοο ΧΩ, 2 _ 24-¬2θ ςεἰΰ ς
αυε Τἱτοοτἰοτοε' Τ..οΒι·ο‹1‹± ααί Τϋοοαοεἰοε Ρ. 99, 2Ζ_1θΟ, 5 ῖῖεθιξὶῖ

-` ΘΓ
Εν

Β τῆσ Ε, ειτη Βαηὀ νονϋοεεαττ (3 κτἠσεως Πεοῃοτ: κτἠσεςΟ„_ _
κτίσεων ζὶα 9 έκατὸν νομισμάτων ν η νομὶσμα(τα) Ε Ε)/10 Ο ιὶ
φώνωσ καταχωνύει ν 10/12 ἀσπασάμενοσητὶνα ΪΟΪΠΒ ν 1?
του ν 18 ἐποιὶϊτο Ε Ἱθ τὸ-κοινόβιον ίοΙ›Η› ν | πολλοὶ ἰΘ1ι 1ῖ ` :
20 αὐτῶ οὶκῆσαι ν | δὲ ὀεχόμενοσ ν | όὕήνιεὶ Ϊαν 21 τέ?.ειΟ:. Ἀ Ι
ί‹:]πΉ: Ε 22 πισηὶ 2{ὶ μέχηι-παο ει.Βἔω·ἰαεοη Ε | Υήηωσ ιξ
τὴν ΐο}1Η› ν 28/2? πτωχοὺσ καὶ ξένουσ ν Ϊ

Οζ

κιΦ;
_.ιλατη

ἘἹ

Ἐκ
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ὁωπ ι -›ε τ ι ε κ _ × · · -Μἐι) Χξ πο? Ο ιιενας ουτος Θεοδόσιος καὶ του ἐν άνιυιἑ (ἦββα |ῃαἔ)/ὀεἕὶἕῃ]
Θιστωι %ΟΦμ”ὶ]”ἱ9'ἐἸ#Τ0ς πάιυτεἔ ΟΣ τἦἔ ἐθήμοκυ μηηιααοι 0'υνα°ι9·ρΟιο' εν-

τε × ~ ι μ ” ~ ι
789 ποἔθα Τωυ πατρὶάρχηι Σαλουστὶωι ᾶρρωστουντι καὶ μιαἐ ')”'(/ἴμλὶἔ

ου . „ κ -· .. _.
ό 7 Οτδς ὥοωηιὶ ψήφωι παοεβάλοντο τὸν μἐιλω' ΤΟΌἙΟἸ' Οωὸοσωὶὶ. ι , , . ι
”Ω¿¿μωὁθιτι2ιι τῶν ὑπὸ τὴν ἀνίαν πόλιν κοινοβίωιι Θιἔ τω' τοποντου οατὰ × ι λ , κ ι × · υ' Τιν ακα ιαν /ὶίελαννν Γε οντὶου, ὁευτερευοντα αυτο

Ζαταστν 7 Β 3 Θ· ι Ν ~| νθ τ “ ~ ' “Πλα τυ-, Θ ὶσω'τδ§ Τον εν ανιοις Ζ/αυλον τον της ιι07ι7)€ τοϋ αββα Θ|
# .

Ωωλ) ηλ|οΌμει'Ον° εἰς τὸν τόπον δὲ τῶν μακαριἶων πατέρων ]7ασσ“έΜω“
Ἰὶος 7αὲ >]ἶ)π # ι \ ± σ × ζ ἴ "ι Σ|βααι· -× ιδιου κατεστσ σαι του εν α ιοι πατε α υιιωι (1
ἀΟ7Ι, ςιαιὁ * . κ 7 ι » 7/ Ξ ~ °Ω\ Πε” |ηαιἢς . ια ριτην τε και νομοὕετην παντων των υπο αλαιστιι 7

"' ιο νΖαἔἔωλὶ Τε καὶ αναχωρητῶν καὶ δευτερεύοντα αὐτου τὸν μακαριτην
Φο ¦ κ ... „ ι ε | .;νενιον τον της χω; - τ ± ι ¬ ]ἶι·οασι ου ηνουμενον.ρας του εν ανιοις αββα . Έ μΦ τ ._ ί „ _ ± Πι

Ο ιαελλ Ουν ΰεοφόρος ἀββας Θεοδόσιος προβαιἶνων τ0ι§ Μπα ϋωἶ'
^ 7 ‹πλεονεκτήμασι μέρας τ ι ν πο;/νὰ λέ7›εῃ›¿ ικανη
/ 3 \ >

Οτονἐνετο. περὶ ου τι χρη = =\ \ \
Ρα? εστιν τα€ αυτοῦ ἀρετὰς ἀνακηρύττειν τε κατα ὕεον δια?/ωὶηὶ
Ζαὲ ϋινευματικὴ κατάστασις τῆς αυτοῦ [ εὐιινεστάτης καὶ περι-

. - Ψ Ψ |φανεστάτης μοωης πμ/Ἰ, ὅῃ %α¿ ό Ήμβώτατος Θεόδωρος ο οσιωτατος
Ι Ι '-

τηἔ Πεΐραίωιι πόλεως ἐπίσκοπος φοιτητὴς αυτοῦ νϋΰ/0λ'ωἔ κω τωἶ
ιἐωὶαχικοϊς καὶ ἀρχιερατικοϊς 'κατορΰώμασι ὁιαπρέπων σ‹ι<νω€|%ω
(ΜΘ ¿βω€ τὰ κατὰ τὸν ΰεάρεστον αὐτοῦ συνενράψατο βίολ' χατ" πλατοη

ΧΩ(;ἸὶΟἸι τοίῃηῃι ἐτῶηι πραιτήχοαιτα ὲυ τ()Υύτ'|7ὶ ἀ)λωἹ'ὶσά|ὶὶΒ7'Ος

ἐθήιωωι παὶ ἀΰλήσας καὶ στεφανὶτης ἀναὁειχςὶὶιεὶέ ῦυαὶ πο”-Οὺ€ χαξ
ἀμαθι-ηιιὶήΐοϋε εὐσεβείας ανωνιστὰς καὶ νικηφόρου€ ἀιὶαὁείἔαιι Ζω
·ΐἶ€ βαὕὺ νἦρας ἐλάσας ἀρρωστίαι σωματικηι περιέπεσεν καὶ ταύτηι
ἐπὶ χρόνον ευχαρίστως ἐνκαρτερήσας εἰς χεῖριιἔ 'υεου τὸ πλευιωα
παρέΰετο πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν: τὸν ἑκατοστὸν σχεδον τῆς
αὐτοῦ ἠλικίας φϋάσας ἐνὶαυτόν. ἡ δὲ τελείωσις αῦτου νἐνονεν %αῖα
τὴν _ἑνὁεκάτην του Ἰαννουαρίου μηνός τῆς ἑβὁόμιις ἶνὁΦ%ΤΝ„'0§ ελ'

~ „ ο εεὶκοστωι δευτέρωι μηνὶ/ της βασιλείας του ὕιεοφυλάκτου βασιλεως
ἦ/,ιὥν Ἰουστινιανοῦ.

18. ιι αεῃ 26, 13 _ το αειι 25, 8 ρ ειε. εε›ι1ω.ν11 : 1. εενν- Ρ28
31. ΑΠἔι 529. Ἑυεϋἰτιἰαιτε Βοἔἰο1·ι111ἔε¿ὶει]1ι·ο Ιαυίοιι νοττι 1. Αρντὶ ὔἴλ

Ιλ?

6 μελανιν ν '7 καταστἠσαντοσ Ισ 14 πολλα λενειι· ἔσ: και
}_έ7ειν πολλά ν ].θ ἑαυτοῦ ν 18 πετρέων ν πετθωλ' Β ···1· ΖΘ?®°
νων Ϊο | ἐτῶν πεντήκοντα Ψ; έκατὁν πέντε Το, ναὶ. ΤΙιο0ιἰονο±= Ρ. 94, 23 Πε-
Ζὅ ἐπὶ ν: πωὶ 1· ὶ Ζθὼὶθη ν ἔϋ/27 τὸν--ἐνιαυτόν ν: ίοιιὶὶ: Ε
29/80 ἡμῶν βασιλέωα ν

Φ

Ι

ι
ι
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Τὴν μέντοι ὴνεμονίαν της τοῦ ἀββα Θεοδοσίου μονῆς διεδέξατο
Σωφθόῃόἔ τις ἐν μοναχικοὶς κατορδώμασιν ἀναφανεὶς ἄριστος.
ὅστις Σωφρόνιος τῶι νένει μὲν δπὴρχεν Ἐὶρμένιος ἀπὸ κώμὴς Ζωμερὲ
καλουμένὴς τὴι μὴτροπόλει Σεβαστείαι προσκειμένὴς, καταλιπὼν δὲ

5 τὴν πατρίδα ἔτι νέος ῶν ἦλδεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ πολλοῖς πατράσιν
συντυχὼν καὶ τὴν ἑκάστου ἀρετὴν καὶ πολιτείαν καταμαΰὼν καὶ
τὴι ἑαυτοῦ ψυχὴι ὰναμαξάμενος Ι ἦλὕεν καὶ είς τὴν τοῦ μακαριἶοω
Θεοδοσίου μονὴν. καὶ τὸ μοναχικὸν σχὴμα ἐνδυσάμενος καὶ μοναχι-
κῶς παιδευδεὶς καὶ τὰς μοναχικὰς ὰρετὰς περιβαλόμενος ρίζαν μὲτ

10 καὶ δεμέλιον τὴς ἑαυτοῦ πολιτείας τὴν ταπεινοφροσύνὴν καὶ τὴν ὑπα-
κοὴν ἐποιὴσατο, διὰ πασων δὲ τῶν τῆς ασκήσεως ὰρετῶν διεξελΰὼν
καὶ πολλὰς καὶ διαφόρους ἐκτελέσας έν τὴι αὐτῆι μονῆι διακονίαἐ-
καὶ δόκιμος ὰναφανεὶς νίνεται τὴς μονῆς δευτεράριος ἐπὶ χρόνω-
ἔτων δεκαπέντε καὶ οὕτως ι/ιὴφωι τοῦ μενάλου ἀββα Θεοδοσίου τελε οι

15 ταν μέλλοντος τὴν τὴς μονῆς ὴνεμονίαν παρέλαβεν. εἶχεν δὲ οῦτος
ὁ μακάριος Σωοἑρόνιος έξάδελφόν τινα ίὶἔάμαν δνόματι° ὅστις Πἴάμας
ἐν τὴι νεότὴτι συμπτώματί τινι περιπεσὼν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν εῦνουχι'σ¬τ9-›;ι
καὶ ᾶνελὅὼν εὶς τὸ Βυζάντιον νίνεται κουβικουλάριος ”Αναστασίο¬υ
τοῦε βασιλέως καὶ διὰ τοῦ χρόνου προκόιρας υίνεται πρεπόσιτος„

20 ὅστις πολλὴν καὶ ἐίφατον καρποφορίαν τῶι μοναστηρίωι προσἠνεαικεη-_
ἐξ ἦς καρποφορίασ ὁ ἐν ἀνίοις Σωφρόνιος τετραπλασίως τὴν -μονὴν
ὴὕξὴσεν καὶ έπλάτυνεν μετὰ τὴν τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου κοὴιι·ὴσι„±¬7
ὰνήνειρεν δὲ ἐκ ΰεμελίων έν αῦτὴι τὴι άνίαι μονῆι ἐκκλησίαν τῆι.
πανυμνὴτωι δεοτόκωι καὶ ὰειπαρδένωι ίἰίαρίαι. ἀλλὰ τί τὰ πολλὰ

25 λένω ; διαλάμπουσιν ηιὰρ οί πόνοι Σωφρονίου καὶ τὰ τούτου κατορϋ-ώ -
ματα ἐν τὴι τοῦ μακαρίου ἀββα Θεοδοσίου μονῆι· ου μόνον υὰο κτἠ-
μασι καὶ προσόδοις ένιαυσιαίοις ἐπλούτισεν ταυτὴν, ἀλλὰ τ-ὴι¬
ἐν αῦτὴι ἐν Χριστῶι συνοὶδίαν ἕπλὴδυνεν τριπλασίως καὶ ὰπλῶς εἰπεῖν

ΝΞἴ

Εν

ἔἰ ζομερὶ ν 4 προσκειμένὴ Εν Ι καταλειπὼν Εν θ ἑκάστοι·
ἱοἰπἰο ν 'Ϊ καὶ ἱοὶιἰυ ν Θ περιβαλλόμενοσ Ε Ι ρίζα Ε | μὲν
ίοἰτἰι: ν 10 τὴνλ ίοὶπἰυ ν 14! ῖε Ε 16 δὲ ἰο]1Η: ν 1θ μα-
καρίτὴσ ν μάμαν Ε: καλούμενον μάμαν ν 20 ὅστισ Ε: καὶ ν
28 ἐν ίο]1]*ο ν Ζθ νὰρ Ε: δὲ ν .Βίἱ/2? κτὴμασι ν: κτίσμασιν 1;
Ζ? ἐνιαυσίοισ Ε Ι ἀλλὰ ίο]1]ἱτ ν 28 αῦτὴ_συνοδίαν Ε: αὐτῶ
χριστοσὐνοδον ν Ι διπλασίωσ ν

85

Ο.
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ἐπὶ δέκα τέσσαρας χρόνους [καὶ δύο'-μῆνας] καλῶς αὐτὴν κυβεἐῃιἠσας
ἐτελεύτὴσεν ἐν χαρᾶι μὴνὶ Μαρτίωι εἱκάδὶ πρώτὴι τὴς πέμπτὴς Ζνηι-
μτιόνος. μέλλων δὲ τελευτῆσαι εἶπεν τῶι μαδὴτὴι αυτοῦ παριστα±
μένωι καὶ κλαίοντι° μὴ λυποῦ, τέκνον, ὅτι ἐὰν εὕρω παρρὴσίαν, τὴι
έβδόμὴι ὴμέραι λαμβάνω σες ίνα σὺν ἐμοὶ εἴὴς εἰς τὸν τῆς ὰναπαύσεως
τόπον. δ καὶ νένονεν τὴι νὰρ ἑβδόμὴι ὴμέραι ἐτελεύτὴσεν ὁ μαδὴτὴς
ᾶὀὐὶὶ Τθἶς πασιν ἡ τὸν ὕεὸρ Σωφροαιίοῃ παθθηο-ία· _

ιεννιλλοτ τον οειοτ πνεεοντενον τπε
λλνιυιε τον λνιον Σλοὶι ευ: τοιν λννοιν ς
οειοιν σελ πιιοιν οεοιυνιοιν τοιν ειπειεοποιν

Θεόνννθέ ὁ παλὶεύφνὴμος, τὸ μένα τὴς ὅλὴς ίἶαλαιστίνὴς ᾶνλάισμας
ό φανότατος τἦέ ἐθήμου λαμπτὴρ καὶ φαιδρότατος τὴς ὰρχιερωσόνὴς
φωστὴρ πατρίδος μὲν ῦπὴρχε της Ϊἴαππαδοκῶν χώρας, πόλεως
ζλἰραραδείας, ἕνδα ἐκ νεαρας ὴλικίας τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἐξέ-
παιδεόϋὴ. ἐλὕὼν δὲ ἐν Ἱεροσολύμοις τῶι πέμπτωι έτει τὴς .Μαρ-
Μαυοῦ' βασιλείας καὶ εῦρὼν τους ”Αποσχιστὰς τῶν κατὰ τὴν ὰνίαν
πόλιν κρατοῦντας μοναστὴρίων καὶ μὴ βουλὴδεὶς τῆι εκείνων ῦπαχδη-
ναι ᾶλόνωι ἐνστάσεὶ καὶ φιλοταράχωι ννώμὴι ἐκολλήδὴ νυναικί τινι
ὲμαρέτωι Φλαΐαι μὲν καλουμένὴι ὑπὸ πνεύματος δὲ ὰνίου φρουρου-
μέ-,τηι κτὶζοόσὴι τὸ τηνικαῦτα περὶ τὸ όρος τῶν ”].ἶλαιῶν μοναστὴριον
καὶ ἐκκλησίαν τοῦ ὰνίου μάρτυρος Ίουλιανοῦ. ὴτις αὐτὸν δεξαμένὴ
καὶ ἐπὶ ὶκανὸν δοκιμάσασα χρόνον καὶ δόκιμον καὶ ένάρετον εδροῦσα

1×-8 ὶιιςι. ν = _1. Βερν. 541_31. Αυρ. 542; ασε ειιε εὶεῃ Έοαοε-
αετου εἰοε Βορἰπτοτιἰοε υηα 'Πιεοιἰοεἰοε [Ρ. 230, 28] Βει·εοΙπιιεἰ›ε Ιιιιοι·ναΙΙ
νοῃ Ζννοἰ Μοτιὶαἰεειτ .ὶεο νονΙιοΙ1ι·ί:οι·ννοὶε.ε κιι δεν ολοἔοι·ιιηαοἱ;οιι ΖιιΙιΙ
Δω· Αττιϋεῇειὶπο ]1ἰι1Ζυἔοίἰζιριο - 15 5. Βεἔἰε1·ιιΠρ;ε3αΙ1ν Ματοἰαιιε =·
24. οὀοι· 25. Απρ. 454-23. οἀοι· 24. Αιιρς. 455

Εν .

1 δεκατεσσάρασ ν Β Ε | καὶ_μῆνασ νοη Ππἰι· ἔοεί1ι·ἰο}1ο11 _| καλῶσ'
Εο}π1τ ν ' 2 κα Ε ' ἱἰ/4 παρισταμένου Ε 5 εἴὴσ Ε: ὴ ν

Ρ

Θ τὸν αὐτὸν] ἰη δεν Πε. ἕοὶιὶι οἰη Βι1Ιεοιτιἰοι1 ειιιί Τ]1εο¿ιι1ἰοε [νρςΙ.
Ρ. 243, 8Η.] αιιττιἰϋυεΠ;›ειι·νοι·Ιιοτ- 12 φανώτατοσΡ 14 μοναδικὴν Ρ
21 ἐκκλὴσια Ρ το _
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διοικὴτὴν τοῦ αῦτοῦ κατέστὴσε μοναὶστὴρίου. αῦτὴς δὲ απο Ζἶαλατ-
2 Ϊ Ϊ 3 | Ἱ ._ 'στίνὴς επι τὴν ενενκαμενὴν δια χρείαν τὴς οὶκοδομὴδείσὴς ἐχκλησί ται

ἐκδὴμὴσάσὴς καὶ έν τὴι πατρίδι τελευτὴσάσὴς ό πανεύφὴμος Οὔ-ΕΟ:
§

Θεόννιος έπ -τὴν τὴς- αυτὴς έκκλὴσίας ὴχεμωιίαῳ ἑλκόμεοος ιὑεῃ
5 πάντων τῶν τῆς συνοδίας καὶ τὸν τὴς ἀρχῇ; κίνδυνον -ὐφοθώμεςιοῖ

ἔφυνεν εὶς τὴν ἔρὴμον. καὶ έρχεται· προς τὸν -ωω-μαχάῳω, ἀββα;-,
Θεοδόσιον καὶ μείνας παρ” αυτῶι ὶκανὸν χρόνον καὶ τὴιιτοῦ -βίου
λαμπρότὴτι πᾶσαν τὴν συνοδίαν φωτανωνὴσας καὶ τοῖς μοναχικοτζ
πλεονεκτὴμασιν ἄριστος φανείς, ὥστε πάντας τους δρῶντας τὰ καλὲ

10 αυτοῦ έρνα δοξάζειν τδν|πατέρα τον ἐν τοῖς οϋρανοῖςἕ ἐπηωιετ-σο μὲ),
υπομιταντωιζ και εδαυμαἔετο~επρ τε| αμέμπτωι πολιτείαι καὶ βίορ
ανιοτὴτι, αυτος δε τὴν εκ των επαὶνων και τὴς ἀιιδιρωπίυης ὁόξηἔ
πεφυκυῖαν ἐχνίνεσδαιι τὴι φυχὴι βλάβὴυ ὐφΟθώμεα›ΟΞ= ἄμα ὁὲ καὶ
βλέπων τὴν μονὴν τὴι τοῦ ϋεοῦ συνερνίαι κατὰ μέρος πλὴϋ·ωὉ_

15 μένὴν καὶ πλουτιζομένὴν καὶ τὴν ἐκ τοῦ περισπασμοῦ έ7ν)›ι.νο|ιιέν-ὴἰι
σύνχυσιν δεδιὼς ᾶνεχώρὴσεν είς τους περὶ τὴν αῦτὴν μονὴν ὲσόπωςἕ
καὶ εύρὼν σπὴλαιον κατώικὴσεν εἰς αῦτό. καὶ όλίνον χρόνον ἐκεῖσε
ὴσυχάσας καὶ ναὸς τοῦ πανανίου πνεύματος ηιευουὼἔ τὴς, ἐξ ὕψου:
δύναμιν ὲνδυσάμενος χρόνια πάδὴ παραδόξως ὶατο καὶ δαυματουοῖ

20 χίας πλείστας ἐπετέλει. ὅθεν περίφημος υευωιὼς ρτίζες ἑαΌτἐ·„¦
κατὰ πρόσβασιν κοινόβιον περιφανέστατον. χρόνου δέ τινος διελθόν-
τος ὰκούσας τὰ περὶ αῦτοῦ δ ἀρχιεπίσκοπος Ἱἰλίας χειροτονεῖ αυτου
ἐπίσκοπον τοῦ Βὴτυλίου, πολύδριον δὲ τοῦτο παραδαλάσσιονς
ένενὴκοντα μιλίοις διέχον τὴς ὰνίας πόλεως. τοῦ δὲ θείου Θεοννίου

25 τὴν ἐπισκοπὴν ἀκουσίως δεξαμένου καὶ ἐν τῶι εὶρὴμένωι πολυδριἴωι.
χρόνον τινὰ διατελέσαντος ὴ προσπαρακειμένὴ δάλασσα τους οὶκείουἐ
Η ι ~ ι ν -ορους υπερβασα ὰνριω-τατοις κυμασι τωι πολυδρίωι προσέρρὴσσεν
απειλουσα αυτο ἐκριζωσαι βιαιως καὶ ὰπολέσαι, οὕτω μᾶλλον του
ὕεοῦ οίκονομὴσαντος πρός τε σωφρονισμὸν τῶν ἐνοικούντων καὶ

80 φανέρωσιν τὴς Θεοννίου θείας χάριτος. φόβωι τοίνυν συσχεδέντε;
οἱ οὶκὴτορες τὴν ὕάλασσαν κορυφουμένὴν δεωροῦντες προσοοεύχοιυσἕς
τῶι δικαίωι δεόμενοι δι) εὐχῆς τὴν τοιαύτὴν ὶὁρμὴν χαλινῶστῃ_
ὁ δὲ μέχας τὴς εὐσεβείας ἀνωνιστὴς Θεόννιος ταῖς πολλαίς εἴξο;
δεὴσεσινὴλδεν είς τὸν -αἰνιαλδν καὶ εὶσελὕὼν είς τὸ ὕδωρ ἔατὴ-

βϋ ξεν σταυρὸν εἰς τοὺς ἀρχαίους τὴς δαλάσσὴς ὅρουςς το ςιραφικὸν

ιῳκ

ε. ιο ινα 5, ιο _ 18. 1ο τε ει, ιο

Ρ.

10 ἐπαινεϊτο 1) 24 μὴλίοισ ]? 28 αὐτῶ Ρ . 88 ηξοσ Ρ
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ἐκεἰνο πρὸς/ τὴν βάλασσαν λἐνων· τάδε λἐνει κύριος- μέχθ, τοῦ
σταυρου τουτου ελευσὴι καὶ οῦχ ύπερβὴσὴι, ἀ)„λ° ἐν σεαο-
τὴι συντριβὴσονταί σου τὰ κύματα. καὶ οὕτως τον σταωὸο
πήξας ύπέστρεψεν· δὲ δάλασσα εἰς τους ὶδίους εῦδέως όρους οπο-

οσωἐψασα μέχρι τὴς σὴμερον, ὅσον ὰν ἕκμανὴι, ὰπτομένὴ τοῦ πανέο- ς
τος ὑπὸ τοῦ δικαίου σταυροῦ χαλινοῦται καὶ ῦποστρέφει. ἀλλὰ τί
χθοίο μοι πλειόνων περὶ τοῦ ἀοιδίμου Θεοννίου λόνων; ὅπου νε προλα.
βὼο ὁ ἀββας Παῦλος δ τὴς μὲν ·Ελούσὴς πόλεως ὴοοχοστήἔΰ ὲο μωια-
χικοῖἐ δὲ λναΐϋεὶιλώιλυισι καὶ όρδιοδόξοις δόνμασι λάμπων καὶ βίωι ,| ς .

10 ιιοὶ λόυωι φωτιζων ὴμων τὰ κατὰ δεὸν διαβήματα τὸν αὐτοῦ τοῦ
ν ι 5 ..ι χ χ

μακαρίου Θεοννιου βιον ακριβως και κατα πλάτος συνε·νράψοτο_
τοιναροῦν ὁ μένας Θεόννιθἐ τὴν μοναχικὴν τάξιν τε καὶ πολιτείαν
τῶι οὶκείωι βίωι φαιδρύνας καὶ τὴν ὶερατικὴν καδέδραν τοῖς πνευμα-
τικοϊς ἀνδραναδὴμασι καὶ τοῖς δείοις χαρίσμασι διακοσμὴσας καὶ ἐν

ϋᾶμφοτέροις Τθἶἐ τάνμασιν εῦδοκιμὴσας λαμπρῶς καὶ μενάλως περὶ .ς
τὸ τέλος τὴς ἑαυτοῦ ζωὴς ἀνελ·δ·ὼν έν τὴι ἑαυτοῦ μονὴι τὴι εὶς τὴν
ἔρὴμον, ίσως τοῦ δεοῦ τὸν τὴς κοιμὴσεως καιρὸν αύτῶι ἀποκαλύιραν-
τος, καὶ μικρόν τις ὰρρωστὴσας εἰς τὸν ἄλυπον καὶ ὰκύμαντον μετέστὴ
βίον, ἔνϋα εῦφραινομένων πάντων κατοικία.

20 Βίος τοῦ ἀνίου πατρὸς ὴμῶν Ύὶβρααμίουὴ Ρ. 283
ν τοῦ νενονότος ἐπισκόπου Ϊἶρατείας ΟΙ"-

”Θ πανεύφὴμος γέρων Ἐἰβραάμιος νονέων μὲν νένονεν Παύλου
καὶ Θέκλὴς προσανορευομένων πατρίδα καὶ οίκὴσιν έχόντων ”]ἶμισαν
τὴν κατὰ Συρίαν περιφανὴ μὴτρόπολιν, ύφὶ ὡν ένεννὴβὴ ἐν ἀρχὴι

25 τὴς Ζήνωνος βασιλείαςς όιπετάξατο δὲ ἐκ νεαρας ὴλικίας έν μοναστὴ-

1 ἙοἘ› 38, 11 _ 25 Ζοτιοη ννατὀο ταττι Μἰττεροτιτοιι εεὶοεε ΒϋΙιι1οΙιεηε
Εεο Π. οτὶιοιοοο ἀοτι 29. ιΪο.ια. 474; ν8Ι. Αῖοιταοἀὶρ. οἱ. Βε.γι·ὶ. ΑΙ:αὀ.. εἰ. ὰ
ννἰεε. Ν. Γ. ΙΟ Ρ. Ι851

Ρ

14 ὰναΰὴμασι Ρ

ε = ςιο. ιαι 8. ν1111 [εε = Η. αι-οριο-ε κεν. εε ιπῃειιοει. ρω».
ἦῃ Βοιρἰαιιο 49, 281Ι”·Ι®. θὶ<= ΙἰοἰΙ:γΙὶἀεε Νέα Σιών δι ·ΤΘΙ'Π$Θι1θΠ1 ἰθοὕι
Πι οἰιιεττι ισοεοοἀοτε Ραρἰοὶοτϋεη Βεἰιποΐτ Ρ. ΗΕ]

28 ”Ε”μισα ΒΚ 25 Ζἠνονος Βἔ
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ρίωι περὶ τὴν αὐτὴν μὴτρόπολιν. καὶ τὴν μοναχικὴνπολιτείαν καλῶς
ἐκπαιδευδεὶς περὶ τὸν | ὀκτωκαιδέκατον τὴς ἑαυτοῦ ὴλικίας χρόνοι·
Σαρακὴνῶν ἐπελδόντων τῶι αὐτῶι μοναστὴρίωι ὰνέβὴ μετὰ του
ἀββα αὐτοῦ είς Ϊἴωνσταντινούπολιν.καὶ: όλίνου τινὸς χρόνου διελ-

5 δόντος συνέβὴ τὸν ὰββαν αὐτοῦ ὴνούμενον νενέσβιαι ἑνὸς τῶν πε@ὲ
Κωνσταντινούπολιν μοναστὴρίων ἔχοντα τοῦτον τὸν φωστὴρα ννὴσιοπ·
συνανωνιστὴν καὶ ῦπὴκοον μαβὴτὴν καὶ πιστότατον ὰποκρισιάριο-ι¬_
τοῦ δε χρόνου προκόφαντος διέπρεπεν [ἐν] διαφόροις ὰρεταῖς ὁ
Ἐὶβραάμιος ἔν τε ταῖς ἔσω τοῦ μοναστὴρίου διακονίαις καὶ ἐν ταῖς

10 ἔξω ὰποκρίσεσιν καὶ φένονεν τοῖς πασιν προσφιλὴς διά τε τὴν εἰς
πάντα ἐπιτὴδειότὴτα καὶ τὸ νλυκὺ τὴς ἐντεύξεως καὶ τὸ καδαρὸπ·
καὶ σεμνὸν τοῦ τρόπου καὶ τὰτὴς καταστάσεως αὐτοῦ ὶεροπρεπέ;_

Αὐτοῦ τοίνυνι ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις κατορῦιώμασι διαλιάμς
ποντος ἀνὴρ τις ἐπίδοξος καὶ ἐν ὰρχαῖς πολιτικαῖς πολλάκις εὐδοκιμὴσα; ς

15 κόμὴς δὴσαυρῶν χρὴματίζων, δρμώμενος μὲν ἐκ τὴς πόλεως Ϊἶρατείςι;
τὴς ”Θνωριάδος, Ἰωάννὴς δὲ καλούμενος, τὸν ίδιον ὰδελφὸν Ζἶλάτωνα
καλούμενον | ἐπίσκοπον τὴς αὐτὴς πόλεως νενέσ·δ·αι παρασκευάσα;
ἐβουλεύσατο κτίσαι μοναστὴριον εἰς τὸν τάφον τῶν ἑαυτοῦ φονέτοτ-
καὶ τὴν καβιαρὰν πολιτείαν καὶ τὸν ὰνεπίλὴμπτον βίον ἶεἱβρααμίο-τ¬

20 καταμαδὼν παρεκάλεσεν τὸν αὐτοῦ ὴνούμενον ὰπολῦσαι αὐτὸν τὸ
φροντίδα ποιεῖσῦαι τοῦ κτὶζομένου μοναστὴρίου. ὅστις Π4βραάμιΟ§
ὰπολυδεὶς μετ” εὐχὴς τοῦ άββα αὐτοῦ ὰπέρχεται είς [ίρατείαν
οὶκοδομεῖ τὸ μοναστὴριον καὶ νίνεται πρεσβύτερος καὶ ὴνούμενο;
τοῦ αὐτοῦ μοναστὴρίου ῦπὸ τοῦ εὶρὴμένου ίἶλάτωνος τοῦ ἐπισκόποω

25 ίίρατείας τῶι εὶκοστῶι ἑβδόμωι τὴς ἑαυτοῦ ὴλικίας χρόνωι.
ποιὴσας δεκαετὴ χρόνον ἐν τὴι ὴνουμενίαι μοναστὴριον μὲν περις
φανέστατον ἐκεῖσε συνεστὴσατο, συνὴνανεν δὲ ἀδελφοὺς οὐκ ὀλίνουἑς
οῦς δδὴνῶν κατὰ τὸ δέλὴμα τοῦ ὰεοῦ τὴν τῶν μοναχῶν ἐπαίδευ
πολιτείαν.

ΒΟ Τὴς οῦν περὶ αὐτοῦ φὴμὴς πανταχοῦ διαδραμούσὴς πολλοὶ ὴρχοντ-Ο
πρὸς αὐτὸν λαικοί τε καὶ μοναχοί, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπίσκοποι ἐπύκναζο-Γ
αὐτῶι ὰρεσκόμενοι τὴι αὐτοῦ συντυχίαι· αὐτὸς δὲ φιλὴσυχος ῶν ` _
παιδὸς ἐλυπεῖτο διὰ τὴν νινομένὴν αὐτῶι ὅχλὴσιν. καὶ χενόμενοἐ
ἐν πολλὴι ὰδυμίαι ἐξὴλ·δ·εν λάδρα τὴν πόλιν καὶ φυνὰς ὥιχετο ἔπὲ

Ν Ω ζει:

ΝΡ

τοΗ

ίνν:

2 οτννε. 491 _ 25 2'7. Εοὶόοτιεῇολιτ = 500

Β [= ΒΘ ΒΚ]

'7 ὰποκρισάριον ΒΚ 8 ἐν νου ηπἰι· ρεε4›1·ἰο}πο11 11 συνεντεύξεως ΒΚ
16 Μἶμιἐ ΒΚ 12 ὰνεπίλὴπτον ΒΚ 80 εὶρχοντο Β
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τὴυ ὰνίαν -πόλιν μὴδὲν τοῦ αὶῶνος τούτου ἐπιφερόμενος καὶ μετὰ
ποχλὴς ἐνδείας καὶ στενοχωρίας ὴλῦεν εἰς Ἱοροσόλ-ομα ἐν ἀρχητ
της οτἐμπτὴς ὶνδικτιόνος τὸν τριακοστὸν ἕβδομον τὴς ὴλικίας πλὴ-

οώσας ἐνιαυτόν. συνέβὴ δὲ αὐτὸν προσκυνοῦντα τὴν άνίαν Ύὶνάστασιν
ἐς,-Ευχεῖν τῶι ἐν ὰνίοις ὐίωάννὴι τῶι ἀπὸ σχολαρίων μαδὴτὴι νενονότι
τοῦ ἔν ὰνίοις πατρός ὴμῶν Σάβα καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς ὴμέραις παρα-
λαβόοιτι παρὐ αὐτοῦ τὸν πάλαι οὶκοδομὴδέντα πύρνον ὑπὸ τὴς μακα=
ηίαρ Ζἴὐδοκίας, ὡς ὴδὴ μοι είρὴται ἐν τοῖς περὶ ὶῖὐῦυμίου καὶ Σάβα
δυσὶ λόνοις. δ τοίνυν μακαρίτὴς Ἰωάννὴς ὕεωρῶν τοῦ Ἰὶβρααμίου
τής, τε τοῦ ὴδους κατάστασιν καὶ τοῦ βλέμματος τὸ εῦτακτον καὶ
τὸ -τοῦ λόνου καίριον ἐπέννω αὐτὸν δοῦλον εἶναι βεοῦ καὶ λαβὼν
αὑτὸν είς τὸ τὴς ίἰίενίστὴς λαύρας ξενοδοχεῖον (οῦπω νὰρ ὴν ἑαυτῶι
πΰητοτοιὴσάμενϋἐ ἔεννὰῦχεὶθννπροσάνει ιαὐτδν τῶι μακαρίτὴι ἕάβαι
%α¿ επιτραπεις κατὴνανεν |αυτον|εις·τον ειρὴμενον πυρνον. οστις
εμιβρααμιο/ς ευρωὴ εκεισε δυο | φεροντας ὐεοφορους και¬συνεσει δειαι
%ε%Οο·μὴμενους, ουσπερ κατεστὴσεν αυτοδι ό μακάριος ὲάβας συν τωι
ΣΖΟλαρίο›ι,|>Ϊο›άιιιιὴιι .Γρὴνόριον καλρυμένορς, ίἶοντικοὰς όντας τῶι
7/ένετς συνὴφδὴ αυτοις τεωι πνεύματι πασαν αυτοις υπακοὴν ενδεικνυ-
Μεωος· εῦρεν ναρ αυτους ικανους ὀντας οδὴνὴσαι ψυχὰς πρὸς σωτὴρίαν._

λ [ζατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὴνανεν τὸ πνεῦμα τὸ ἄνιον εἰς ὅίεροσόλυμα
ἄηιηρα τινὰ ἐπίδοξον ἐκ μὲν τὴς ίἶλαυδιουπολιτῶν πόλεως τὴς ”Θνω-
ωάὀος ὀρμώμενον, ”Θλύμπιον δὲ προσανορευόμενον. ὅστις όιναζὴτῶν
ἶὕὸν Ἡάβραάμιον (ὴν νὰρ πλειστάκις ἐμφορὴδεὶς. τὴς πνευματικὴς
αὐτοῦ ἐντεύξεως εὶς ἶἶρατείαν πλὴσίον οῦσαν τὴς Κλαυδιου-

“ ) κ ὶ αβιὼν τοῦ οὶκ-“ ῖλβ· ι ὶ = ὶι ·> ὶι λ ονπολιτων τα μ ι ει, ὴ ει προς αυτοι εις τοι πυρν 4
πηὸἔ τὸ πεῖσαι καὶ π/αρακαλέσαι αὐτὸν ὐποστρέφαι είς Κρατείαν.
6 7/ἀρ ἐπισκοπος .Πλατων πολλα παρακαλέσας ὰπέστειλεν τοῦτον
εἰς ἀυοιζὴτὴσιν καὶ ἐπιστροφὴν τοῦ Ἰάβρααμίου. καὶ δ μὲν λλὶβραάμιος
μετὰ χαράς μεχάλὴς τὸν ῖΘλύμπιον δεξάμενος ἐνουδιέτει διὰ|τοῦ
χόαχου τοῦ δεου και παρεκαλει ἀποστὴναι τῶν τοῦ βίου πρανματων
2α¿ τῶι φόβωι τοῦ δεοῦ προσκολλὴ·δ·ὴναι° ὁ δὲ ”Θλύμπιος τὴν
έ/1/ηρααμίου νουὕιεσίαν δεξάμενος καὶ τὴν Ἰωάννου καὶ Γρὴνοριου
τωω νερόντων καὶ Ἰωάννου τοῦ Σχολαρίου άρετὴν καὶ πολιτειαν

8 ἰιιὀ.. ν ιόορατιιι απο 1. ΒΘΡΒ. 511 ¬ 51 Ρ. 48, 811. 127, 15.152
128? 1θΗ. ¬- 15 Βολοαε κνατ 511 τιο.ο1ι 1ἰοιιεΙ»εωιἰ›ἰ11οΡε1 ρετεἰεϋ ιυια ἰπι'
Μᾶἱ 512 κιινἰ1ο1‹ρο1ιε111·Ι›„ νἔ1. Ρ. 139, 2011. 145, 22

ΒΕ επ Βἔ ΒΚ]

4· αὑτῷ ΒΚ Β Σάββα ΒΚ, εο ‹1ιιι·ο1νιτιορ; _ 11 κέριον Β 12 ἑαυτῶν
Ϊῃἰχ ]?1°ε.ἔΘ2Θἰ011Θ11 ΒΚ 21. 24/25 Ϊἶλαυδιοπολιτῶν ΒΚ 28 τοῦ Ϊο1α1*ο Βἔ

Ρ. 285
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καταμαῦὼν καὶ τὴι ἑαυτοῦ φυχὴι ἐνσφρανισάμενος ἔκλινεν τοῦ
ὰποτάξασδαι τῶι προσκαίρωι βίωι μάλιστα φωτισὕεὶς ὑπὸ τὴ;
ᾶπαστραπτούσὴς χάριτος τοῦ ἐν ὰνίοις πατρὸς ὴμῶν Σάβα τὸ τηνι-
καῦτα είς κοινόβιον τόν πύρνον μετασκευάζοντος καὶ πρόνοιαν πολλὴν
αὐτῶν ποιουμένου. ό μὲν οῦν ”Θλύμπιος ἐκδέδωκεν ἑαυτὸν ὁλοψύχως
τῶι δεῶι καὶ ἐν όλίνωι χρόνωι είς τοσοῦτον ῦψος άρετὴς ὰνέδραμειι
ὥστε καὶ διάκονον αὐτὸν καὶ πρεσβύτερον μετὰ βίας χειροτονῃϋηο-τον
καὶ τὰ δεύτερα τὴς τοῦ μοναστὴρίου κυβερνήσεως ἔχειν·

δ δὲ τίμιος Ξάβραάμιος τέσσαρας χρόνους ἐν τὴι τοῦ Σχολαρίου
μονὴι πλὴρώσας ὴνανκάσδὴ ἐπὶ Ϊίρατείαν ὐποστρέφαι τρόπωι τοιούτωι.
δ μνὴμονευβεὶς ἐπίσκοπος Ϊἔρατείας ίἶλάτων πολλάκις αὐτὸν μετα-
πεμψάμενος καὶ μὴδὲν ὰνύσας τοῖς ἐκκλὴσιαστικοῖς ἐχρήσοιτο κοινόσιι-=
πρῶτον ῦἀρφεῖν κελεύσας, έπειτα ἐπιμείιφιντι [τὴι ὰρνίαι] ἀῳοριομὼ.
αυτωι απεστειλεν. τοτε ο μακαριος ίωοιννὴς ο Σχολάριος ἀπα-
ἔἶαφὼν αὐτὸν ¦εἶ£=τὴν βἄενίστὴν λαύραν- τῶι μενάλωιε πατρὶ ὴμῶν

αβαι τα κατ αυτον ανατὶβὴσιν, ο δε μενας πατὴρ ὴμων λαβων ]
αὐτοὺς είς τὴν ὰνίαν πόλιν είσήνανεν πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Ἱἰλίαν
καὶ παρεκάλει αὐτόν, εί δυνατόν ἐστὶν, λῦσαὶ τὸν ᾶφορισμόν. ὅ δὲ
μένας ὶεράρχὴς άκανόνιστον εἶναι ἔλεχεν τδ ἄλλον ἄλλου λῦσαὶ
ὰφορισμὀν καὶ μάλιστα ζῶντος καὶ ζοὐ) προσκαλουμένου τοῦ χειρο-
τονὴσαντός τε καὶ ὰφορίσαντος. καὶ ταῦτα οί μακάριοι πα-τέθεἑ
ὰκούσαντες Σάβας τε καὶ Ἰωάννὴς ἐπέτρεφαν αὐτῶι ὰπελὕεῖν πρὸς
τὸν ίδιον ἐπίσκοπον καὶ ὰπολυβὴναι παρ” αὐτοῦ. δ δὲ ὰββας ϋαβραά-
μιος είξας ταῖς τῶν πατέρων παραινέσεσιν ὰπὴλδεν είς λἶρατείοι·
πλὴρουμένου τοῦ τεσσαρακοστοῦ πρώτου τὴς ἑαυτοῦ ὴλικίας χρόνοις
ἐλδὼν μέντοι είς Κρατείαν καὶ δεχδεὶς εὐμενῶς ῦπὸ τοῦ ὶδίου ἐπισκό-
που είς τὴν ἰδίαν άπεκατέστὴ ὴνουμενίαν λυδέντων τῶν ὰφορισμῶτ-_

1'ῖΗ. Ποτ Ι?α1:ι·ἰο.το11 151155 νοτι δονι1εε.1οιι1 ννονὰο 11ἰο1›τ Ιειιιρο νω- ἀθιις
1. ΒοΡτοττι1οοτ 515 ελόροεοττἰ: 111161 11ε.ο1ι Αὶ1ει ι·ο1οἔἰοι·υ, Ρ. 15Ο, °7Η_ Ε
25 1511615 ὰοε 41. Εο1οοιτε]ε.11ι·οε = 515 _ 251”τἔ. Ὁἰο 1)ει1·εϋο11ι1ιιρ 1ἑι.Βτ
11ἰο111: οτ1‹οτι11ο11, ε15Β κυττι Ιιτἰτιἀοεἰιετι 2ννἰεο11οι1 ἀον 1ἶτἱὶο1ἰ1¬:ο111· άσε
Α1:ι·ε.ε.τοἰοε αοὰ ὰοτ ννἰοὰοι·οἰτιεο1:τι1Πρ ο.1ε Ηοἔοτυοοοε οἰιι Ζοἰ.®οι·ο.ι1ι1ι του
1τιο11τοτο11 ξ1α1π·οτι νοι·ε1π·ἰο11οτι εοἰτι πισβ : ἀοι· Βἰεονοἴ Ρ1ε.υο11 νου 1ἰι·ε.ῖ:Θἰ±ι
ιυιτει·τοἰο1πιο1› ὰοτι Βοτ1ο1ττ, ὰοο ἀἰο ἐνδὴμοῦσα Ιη 1ἰοι1ε1›ε.ηυὶιιοΡο1 ιιειο1τ
ἀοτο 2Ο. ιΪυ1ἰ, ι1οο11 νοτ Βπὰο 6108 Μοῃαυε [τοῦ ἐνεστῶτος μὴνὸς Ἱουλίου Δου.
Οοτιο. τ. 111 52, 83 = Ε ν 154 Μ ν111 1043] 518 ατι ε1οτι1:οτιετο.ιττἰιιοΡ1οι·
1?ο.1:ι·ἰο.το1τοι1 ιΪο11ο.ι1τιοε ι·1ο111›ο1› [€ν. ει. Ο. Ο5, 33 Ξ Ε Ιθθ 51 1Ο4'ῖ]

Β[= Βιἐ ΒΚ]

18 τὴι ἀρνίαι νου ττιἰι· ρεει1:ι·1ο11οι1 12 ἄλλον ΒΚ 151115 Β8 211 οι]
νοιι πιἰι· τυροεοτττ 25 τεσσερακοστοῦ Βε 2? ὶδία ΒΚ

Ρ-Ξ
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τ ι ι ν ν ιμετα δε τὴν τουτων λυσιν ὀλινας ὴμέρας ἐπιζήσας δ ἐπίσκοπος
> ..Πλάτων ετελευτὴσεν. τότε ἄπας ὁ τὴς .ίἶρατείας λαός κοινὴι φὴφωι ματ

ν 7 1 κ κι ς _, ς · Ισα ενο πδεὴσειχρὴ μ > ρος τοντὴς αυτὴς χῶρας μὴτροπολίτὴν Άβθαά-
μιον αιτουνται επισκοπον, ο δε μὴτροπολιτὴς ὡς ἐπὶ άλλο τι τοῦτονν . ι
μεταπεμφαμενος επισκοπον ίἔρατείας ἐχειροτονςςσεςς

3 ..ν :> ι ..ι .Ενταυίὶα ενω τὴς συντο ίας ος›-τις ι ς
τὰ; ὐπ” αὐτοῦ ἐν τῆι ἐπισκοὐὶὴι καῖεζ ι α ποωυμελὶος παθασλωπωι ^ν (Ζ 18 Ο Ε ι ς.¬ .. ςΈ ά ε ς Ι Λ \ 1 Θ 9 ν νειὴμινας δεαριστους
πθα ενἔ Τ 9” τ| οθφαλοτθονιαε και ἔενοδοχιας και νοσοκομίος καὶ

1 ·τ 3 ι π κ ..ι“Πές” Τῳἴ ὀ?Ψ·;”'ωλ)~απ<ἶλαἔὶα€ και τας των δεομένων ἐπικουρίας τάς
των εκκ ο σιων οικο . ¬ ` ' ετωε) \ 5 Ι ='7 | Εὶίιιιαςμ ×ἕαι>τας διαφορους ῦαυμζατοςρὴ-

νιας, και επι το τελος το ζυ) περι τὴς επισκοπὴς αςςαζτέςῶχω χόαςου·
ἐπὶ ὁε%‹απέλ'›τε ΤΟΚΚΌΚ λίθόνουζἐἔ ἔν τὴι ἐπισκοπὴι διαπρέζφας καὶ)
ςςςςςι αὐτοῦ πόλιν τῶι βίωι καὶ τῶι λόνωι φωτανωνήσοιςς αοοέβςς τὴς,

2 ι .ταὐτου ἐκκλὴαιαν εχειν πράνματα μετά τινων, ὥστε καὶ μὴ δέλοντα
|

αὐτὸν ανανκαζεσδιαι πρετωρίοις Τε σχολάζειν καὶ ἐν τὴι βασιλευούσὴι4 - . ς ς __
πόλει ανελδειν. και μεμνὴμένος τὴς μος›αχςςςςς§ ςςσςςχίςςς ής: εϊχετοἕ
ὅτε εἶἐῖ τὴλ' τοῦ Σλίολαθίολὶ μονὴν ὴσκεῖτο, ἐλυπεῖτο σφόδρα καὶ

ς ν ς ·-Ι ς κ ς_ ) ~ἐδυσφορει βεωρων εαυτον ἐν περισπασμωι καὶ συνχύσει όντα των2 2 .
βιωτικων μεριμνων καζι) παρεκάλει τὸν βεὀν ἐκτεζνῶς) λένων·

ε ς κ › ς! Π ς Ἱ _.κύριε ο ῦεος, ει εστι (σοι ωυάριοτοιι αιαχωθςςααι με (εἰς) τὴς, ἔθςς.
ν ν _ματς κατευοδω (σον ν)ενεσδαι σου τὸ δέλὴμα. (αὐτου) τοίνυν κατὰ

|

τὴν Ζίωνσταντινουπολιν

Β [= ΒΒ' ΒΚ]

1 τούτω, ΒΚ 3 χωρα ΒΚ 5 Ζἔρατίας Β Η ἐπικορίας ΒΚ
1Ο11. ἰὶιοοτ ὰἰο ιιι11οεοι·1ἰο1ι αοννοιῦοοοιτ Βϋο11οο αει· 1·1ε. νρΙ. θτνὁροἰνο
Ρ. 282. 283 1Ο τζε) Βἔ 1-ο111υ ΒΚ 1 οίκοδομίας οτρἑὶοττ ΒΚ οὶ-
κοδομάς Β5 11 ἀἰο 121·ρ·5.η2οΠροΠ νοιτ (ἔτοἕςοἰνο 12 δεκζαπέν)τε Β5
δέζκα νϋαὶ έπτάλἴε ΒΚ 20 (εἰς) Β5 ἐπὶ (11ὶο11ἱε Με 1?ιι·ρς5.ι1τυι1ιρ) ΒΚ
21 (αὐτοῦ) Βἔ σοτε) ΒΚ 22 λἶωνσταντινούπολιν ειπι Ιῖὶιτὰο ιἰοε Β1ατ1›οε

Νε.ο1ι ὰοτ ε.τε.1αἱεο1ιειι, ὰὶο αποτο νὶτει οι1τ11ε.1τοι1‹1οι1 ἶΪ1›οι·εοΒτιι11α
(ἰτιε 1)ο115εο11ο ϋ1οο1·ττειἔο11 νου θττενἴ, Βγτ. Ζοὶ1;εο11ι·. 14, νρὰ.
Ρ. 514. 515, ἱτιε Εειτεὶιιὶεοοο νου Ροοτοτε, Αυελ. 13011. 24, νρ1.
Ρ. 354) Ιιοτϋ Δ. ἰ11 1ἰοι1ετο.11τ1ιιοΡο1, ‹1ε.Β Βειιοεε ὰοτἰι ἰετ, οτίἐι1ιι·1;
ὰετσι ελοοι· ἀι1το1ι 11τ1‹ι111‹11ρςι111ἔο11, ὰειβ οτ νοι· ὰτοἰ Τεροο 11ειο11
1?ε15εί:1τιε. εὼἔοτοἰεἰε εοἰ. 111 ἀοτ Ναο111: ὰε.1·αι1ἴ οτεο11εἰ111; ἰ1ιι11
Βειοεε 1111 Τταιιῃα τιιιὰ ταν 111111 ὶιι εεὶη Ιἰιοετεν (ὰοε ὰοε Σχολάριος)
2ιιτϋο1‹το1ςο11ι·ο11. 1ῦι·κνειο1ι1› Ιοοετεὶρτ οι· οἰο Βο11ὶ11 από Ισορὶοτ εἰο1ι
11ο.ο1ι αει· Ατι1;υ1ιἙτ 111 δοτιιεα1ου1 εοἰοιτ 111 ὰοο "Ἑοι·ιτι', ὰ. 1ι.
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1108 Β0110101·108111081101·, 1110 01· 11111: 11ο11ε1111108 111111 Ο11111111108 211-
80.111111011τ1·111“ο. Ν0011110111 0111 1111111· 80111 80111013 Α11111111111 110111088011
1811, 81111111: 801018 0111 5. ((11·±11 110011 110111 ε1τ111018011011 Τ01111 25.,
11108 1?001›0τ8 1110111111, 01101· 01111011 1ἰ01110111ε111· 111 5. 170111088011.)
1)0Ζ011111001τ. 1)ε1.111 1811 1101110111108 111 1001110τ11011.

Ν11011 Α118111018 11011 111111"1)τ1108011Ζ- 111111 111101 Β1110811τ1Ρ'ο1ο118-
11811011 (0110 11. 111 111011101 Δ010 Ο01101110111111 ε1118,ἔ011τ1101111 181,
1110111 08 8011110011 0.111 1110 1)1·1108011Ζ1181:0 Ρ. 28, 34 = 1111111 973
111111 1110 1111101#801111111; Ρ. 116, 20 = Μ 17111 11411 211 170τ1ν018011)
11111111 Α. 018 Β1801101 11011 1ἰ111°ο1ε1. 011 1111011 111111 81'11Ζ1111ἔ011 1101
ἐνὀημουσα 1011, 1110 110111 2. 111111 1118 41. .111111 5313 111 1ἰο1181:ε111-
11111οΡ01 1›ε1ἔ10. Α11110τ01·8011±8 1018110 8111118 1111 Α1111111ε1ἔ 1108 1?111111-
1111011011 1?011τ118 1111 ΑΡ111 530 (Ρ. 173, 10) 110011 1ἰ011811ε111111110Ρ01
111, 11011 1111180111011011 1101 111111 1101111110 1111 Β0Ρ'ο01111101 110011
1Ϊ011181110111 11111101: (Ρ. 179,11). 1)10 111·2ἐ11111111,1ἔ 0101 1111111, 1113
Α. 1111 θ0Ρ1101111101 530 1ἰο1181;ε1111›1110Ρ01 ν01·1ε188011, 80111011 1318011018-
81τΖ 0.111ἶ,<¿0ἔ011011 111111 80111 Μ01101181011011 111 Ρε11118τ111ε1 11011 Ν0110111
110ἔ01111011 110110, 11131: 81011 111111 1101: 8101101· 110Ζ011ἔ1:011, 10110111
Ζ1ν01101 “011111101111011 1011800110, 011113 Α. 536 1101 Β17110110 111 0101
1·1011Ρ'υ81;ε111®ο 11011ν011111;0, 11101111 1118111111110111117111ἔ011: 1101111110
1111011 8011101· Γ11101111 1118 110111 Α11111 1110111 118 Β1801101 110.011 1ἰ1·ε11:01ει.
Ζ111·1101111011τ011 111111 81111 0111 011101 ἐ1×ὁη,11ουσ‹1 1101111011111011. 11011
801011011 11111110ἔ1101111011:011 1110111 0111011 1110 111110 11101118, 0101100011
1101τ01111ἔ1± ,81011 1110 Α111ν0801111011› Α.8 1111 1101 ἐ1×ὁημο·υσα 011110
111011101308 111111 11013 11011 1101 111110 1101·1011τ01011 1108011111-11810180 11011
1ἰ1·01101ε1 110011 1101 11011Ρ1:811ε1111:. 111110 ἐ·υὁη,11ο5σα 1108101111 111
8110118 211111 8101511011 Τ011 0118=Β1801101011, 1110 81011 11118 1τἔ01111 11101011011
1ἴ01·0111ε1881111ἔ011 11111 8112 1101 111011111011011 111111 1111111111011011 Β010118-
1·0ἔ10111111ἔ 0.111ἶ111011›011. Ο11 Α. 01811 5311 01101 8011011 11111101 81011 110.011
1ἰ0118110.11111110Ρ01 10000111, 11151; 81011 1110111; 8111011, 1101 1101· Ζ010
Ρ11111111, 17011 110111 0118 1110 15 Α1111›8ῇ111110 Ρ. 247, 1 ἔ010011110Β 811111,
1110111: ἔ011ε›.11 1108111111111 1811, 111111 01101180 1111113 11011111ἔ081:0111: 1010111011
010 01 8011011 536 8101011 110011 1101· Β11110110 01101· 01111108 8Ρὲ11101· 80111
Α1111: 01118011 111111 111 1108 Β01101ει1τ108111ο8101· 0111:νν1011. Ν111 80 11101
11011 11011ε111Ρ1101› 1110111011, 01013 11101111 111.111 111080 1111101111 0.118 1101
ν01τ1ο111111111ἔ 11111: 81110118 1101181;1111τ1110Ρ101: 110180 1111 1101111530

· 1 ν1ἴ01111¿8110118 0.18 Μὸἔ110111:0111 1111111 ε111ἔ0110111:011 1110101011, 111113 1110 (10-
8011ἑ1.11:0 11011 1ἰ11·0110 νοτι 1ἰ1·ε11101ε1. 111111 1101· Οο1181111111*ο1ο11 ξ111811ἰ111ε1-118
[Νον. 29] 1101111 16. 111111 535 2.1180.111.1111011111111,1¿×011, 1110 1110 1310111112 1·1ο1101~1ε1¬ε
111111010 111111 1111101101· 1111111 Ρ0.Ρ111ε1.ἕο111011 ν01·01111ἔ110. 3
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Ιὸεη, ἀὶο Ετοὶἔιπὶεεο εοἰοττ 111 οὶ11ο11 ΡΙο.ιιεΗοΙΘ1ι Ζι1εειΠ1ιτιοηΙ1ω1ἔ
τἰ1οΙεΘ11, ἀὶο νἰεὶοη ὰἰο Α. Ζυτ ΓΙ11ο11Β τἐἰὼ, 11ὶο11ι› αιιεἔ‹-:ε:οΙ1ΙοεεΘ11;
ἰοῃ ννειἔο 2.11 νο1·111ιιὶεο1π, ἀειβ ἀἰο ίειιεοὶω Ιἰοι11Βἱ11εὼὶο11 ἀοι· ἩἹι1οΙιἰ:
Α.ε ττ1ἰΐ5 θεὐοειε' Βθἰεο ειιιε ῇοποτ νἰεἰοη Ιιε±τεΑ1εἔοκνι1ο}1ο1·τ ὶεἰτ.

Βε ννἰτὀ. εὶοΙ1 Ιωυῃπ ισοεὶ:τοὶ*υο11 Ιειεεο11, ἀαβ 11ἰοΙ1ι: ἀ‹-313 ειτεὼὶεοὶκι
ῖ]]ηΘτεΘι:2.Θτ ἀὶοεο Ιοἕοῃἀατο_νοτεοΙ1ὶΘΒυ11ἕ ἀθτ Ζκνοἰυοιι ιιηἀ άο-
Ιὶηἰϋὶνετι ]ἶ1ι1ο11*ο Α.ε νο1·εο]1υ]ἀοἰ›¬Ι1ειἱ;, εουἀοταπ Κῇτἰὶὶ εοὶισετ.
Α_ εοὶι. 530 ἰιι εοἰπ ῃειὶὲ£ετἰι1ὶεοΙ1οε Ιἰὶοετοτ κυι·ϋο1‹ἔοΙ‹οΙ1τἰ:, Βεὼειὲ
θἰῃ .Τεὼτ-εΡ§Βοοτ επο 5. ])‹-:Ζου1ΒΘ1° 531 8οεΒοτἘ›οτ1 εοὶη. Ὁαε ὶει:
ὥθεοἰϋο ἰττἰἔο ἙἰοοΙ111υ11ἔ ἀοτ Ιἰγι·ὶΠ ε›.ι1οΙ1 εο11ει: ἴοὶἔτ, νἔὶ. ἀἰὸ
Νοὶκε 211 Ρ. 183, 6." *

])1Θ ε11·εὐοὶεοΙ1‹-3 ἶΉ:οτεοτΖ1111ἔ :οι1ὶ5ΕιἑΞ.Ιτ ειυβοτἀοτιπ 11οοΙ1 οἰηο
Ζοἰί:ε»11ἔε.ιοΘ: ξἴοΙ1ε.1111Θε Βοβοἰατὶοε εοὶ ἰπι δειηυειτ ἔοεΒοι·ΒΘ11,
11αοΙ1ἀΘ1τι Α. ἀειε 68. Ετ-:Βο11εῇο.Ιι1· νοΙΙ‹-ιιιἀοιο Ιπειυυο, ειὶεο ὔειτιυειτ
542 οἀοτ 548. Ύ
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111 ἀο1ιιεο111οτι Βοἰϋοίϋ ἀοι· Νέα Σιών 3, κνἰο ααε Βτίιο11εἰ:ἰ1ο1τ
ἀοι· Αισταειηπἰοενἰτα, Ιαατ 1ἰοἰ1ζγ1ἰοὶοε ἀἰο νὶτα ἀοε δο11α1111Θε Ηο-
εγο11αε1:οε ειυε ἀοπι Βἰηαἰτἰοιιε 494 Έ. 13θτ_1θ4*' αβἔοἀταοὲτ.
1011 νΘ;ι·Ζοἰο1ιτιο τιειο1ιττὲ1ἔ11ο1ι ἀἰο νατἰα11ΐ:ο11 νο11 ττιι-›ἰι1ο111 ΤΘΧ1:
(Ρ. 201-222); Οτϋ1›οἕτε.Ρ1ι1οο., Ιϋαοἰετηοῃ 11. ἀἔὶ. Ιαεεο ἰο11 Βοἰεεὶιεθ.

Ρ. 201 Ἱἴπὸ Κυρίλλου τοῦ Σιιυὕοπο-
° λίτου ἱεἰε Ζυεαωι νοη Ἑἰοἰ-

Ε 1‹γ1ἰι:1οε
1 ΒΙΟΣ] Βίοσ καὶ πολιτεία Β =

Εν1?οτι·.
ΕΝ ΑΖἹΟΪΣ] άνίου Β = ε

3 ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ] ἀνίου Β
4-θ Ζἶοῶτον-πηοτεοεύοντα]

Ἑο1α1ὺ Β
Β τοίνυν] Ἑοὶιὶὺ Β
8 Ξῦφημίας] εῦφημίασ μὲν Β = Ε
Θ ὅὲ] τε Β
11 καὶ ὅυναστείαις] Ἑο1¥ι1ῖ; Β

βασιλικαϊς] βασιλείοισ Β =
Ενε

17 τῶι] Ἑο1π1ῖ5 Β = Ε
19 νενενηκότων Β -
20 γονέων] νονἑων αῦτοῦ Β
22 ὡκουομήσασ Β = Ον

Ρ. 202, 4 τυφου] τύφον Β
'7 νοηνοηήσεως] ἐνηηνόησεωσ

8 = Ε
12 ζυνῶι] βάηει Β
14 ὕειἴοιη] τοῖσ ῦείοισ Β = Εν
1θ αὑτοῦ] ἑαυτοῦ Β
19 κολονίασ Β = Ονε
211 ἐν] ἐν τῶ Β = Εν
Ζθ ἑτέηου] ἐτέοων 8

καὶ μὴ] μὴν καὶ Β = 8
Ρ. 203, 3 ἀννότητι] άνιότητι Β = Εν

8 εῦαοεστῆσαι] εὐαηεστεϊν Β =
νε

Θ τοῦ] τούτου τοῦ Β = Ενε
11 εῦηοέστει] εὐαηεστεῖ Β εῦαηέστει

Εν

12 πάσηι] πάση Β [ι·ἰο11τἰἔ]
πασιν Οε πάσησ Εν
συννιλήτωι] συνκλἠτω βουλη
Β = Εε _

15 σικολουὕέαν τοῦ χοόνου] τοϋ
χρόνου ἀκολουΰίαν Β = Εν

18 Ζἶασιἶνικον καλούμενον ἙΘΒΗ: Β
24/25 τη;_ἦὀη] ἦδη τῆσ ἀὕελφῆσ

Β τῆσ ἀδελφῆσ ἦδη Εν
27 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ Β = Ε
204, 4/ὅ σὺν αὐτῶι] συνταυτῶ Β
5 ποεσβυτέηου; τε καὶ] ΕΘΗΗ;

Β = Εν
8 κτισὕέντι] κτισὕέντοσ Β
12 αὐτὸν] 1-ο1111; Β = Ενε

ῆσυχον] ησύχιον Β
14 ὅιέμεινεν] ὅιέμενεν Β
1θ μεσιἶαυλον] μέσαυλον Β ¬- ΕΞ,
18/19 λενούσης-ἐκείνου] ἐκ τοϋ

φωτὸσἐκείνου λενούσησ Β =Ι]\Τ
23 ἐκκλησίας] ἙΘΙΠΒ Β = 1.
24 χοόνωιε] 1-Θ11Η› Β
205, 1 της] τῆσ άνίασ Β = Ε
2 γλώσσης] νλώττησ Β = Ε
3 μακαηίτην] μακάοιον Β
4/6 διαγόντων πτωχείαι] πτω-

χεία διαγόντων Β = Ενε
Θ τοῦτον] τοῦτο Β
Θ νέοοντι] σεβασμίω νέοοντι Β Ξ Ε
ΙΟ βουληΐὶῆι] βούληται Β βοά

λεται Ενε
11 ἀπονιηύψαι] μὴ Β
12 μοι] 1131111: Β = Ενε

τῶι λὀνωι] ίο111ἱ: Β
13 ἐλισσαἰοσ] Β = Ενε
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.15 γε] 1141118 8
1θ πάσὴς] 031111: Β
1'7 τε] 1”ο1α1ὺ Β = Ενε
22 βίον] λόγον Β, ο.ι1ἰτιιτιο1ιτ1ιοτι

251.

24 ποοσχόμενος] ποοσεοχόμενοσ Β
23 ἐγπαινιασμοῦ Β, 80 ὶῖῃῃιθχ-

ἐννάτὴσ Β = Οε
2'| παναγίας] παναγίασ ἐνδόξου

20/27 διακονιῶν] διασιονὴτῶν 8 Η ν
Ρ 200, 1 ποοἢυμίας καὶ χαοας] χαοασ Ρ.

καὶ πηοΰυμίασ Β = Ε
2 ἐΰνεοάπευεν] ἐίλεοάπευσε Β
4 οιτίζεσΰαι] νιτισὔῆναι Β
θ αποίβειαν] πολιτείαν 8 = Εν
14 σταδίοις] σταδίων Β = Εν
12 τὸ κελλίον λαβὼν] λαβὼν τὸ

πελλίον Β = Εν
20 τῆς ἑβδομάδος ἡμέρας] ὴμέοασ

τῆσ ὲβδομάδοσ Β = Εν
22/23 ἐν τῆι ιἕνικλὴσίαι] εἰσ τὴν

ἐκκλησίαν Β = Ενε
24 εὐλαβείας] ἀκοιβείασ Β
26/27 αὐτῶι-κατάνυξις] πηοσῆν

αὐτῶ ὴ κατανυξισ Η = Εν
27 ὥστε] ὡσ Β
27/28 δανιούειν-θυσίας] ἐν τῶ

οιαιηῶ τῆσ ἀναιμοἱνιτου ὕυσίασ
δαπηύειν αὐτὸν σφοδοῶσ Β

Β·-=ν
20'7, 1 ἐππλἠττεσὕαι] ἐκπλαγὴναι

Ε
4 ἐν πασιν] εὶσ πάντα Β = Ε

ὴυλογὴὕὴ Β = Ο
5 της] 1-ο1π1ἱ: Β
12 πηὸη] εἰσ Β
14 παΰ” ιδίαν Β = Ε
17 καθ, ιδίαν Β
20 λέγει] λέγει αὐτῶ Β = ν
27 ἠμιιαῃ ±·α11τ 8 4 ινε
28 ἐνοχλοῦντος] οχλουντοσ Β
208, ὅ με] 161111: Β = Εν
Β εἶναι] 1141111: Β
7 ιιύοιε] 1614111 Β, 1·1ο111›ἰἔ

ἐστιν] γἐγονεν Β = Εν
Θ τε] 1-011111 8 = Εν
]2 μαμφὴ] ὀπτασία Β = Εν
13 ὁ] 1”ο1σ11› Β
14 γενἐσὕαι] νῦν γενέσΰαι Β = Εν
16 γενόμενος] γεγονὼσ Β = Εν
17 ΰνείου] ὁσίου Β =.ν
21 δυνήσωμαι Β = Ο
23 ἀπαγγεϊλαι] ἀναγγεϊλαι Β = Οε

ἠσύχαζεν] ἠσύχααεν Β = Εν
αὐτοῦ] ίο1ι1°ο Β = Εε

200, 2 ὲξελὕειν] ποοελΰειν 8 = Εν
3/4 πνευματικής αὐτοῦ] αὐτοῦ

πνευματικῆσ Β = Εν
4 %αὶ1 ΤΘ %αὶ 8 τε καὶ καταστά-

σεωσ Εν ·-
4|5 πάντα τὸν] τὸν ἄπαντα Β
ὅ τῆς-χοόνον] χρόνον τῆσ ἔαυτου

[αὑτοῦ Εν] ἱεοαοχίασ Β = Εν
9 οῦτος] Ἑο111τ Β
11 ὴσύχασεν δὲ] καὶ ὴσὐχασεν

3 = Εν
10 εἰς δόξαν ποωιὀπτειν] ποοσιόπ-

τειν [πηοιιόπτων ν] εἱσ δόξαν
Β = Εν

20 τοἐφονται] ἀποτοἐφονται Β=ν
ἐν μιαι δὲ] καὶ ἐν μια 8 = Ενε
αῦτόΰι] αὐτόὕι αὑτοῦ 8 = Εν

23 όδοῦ] Ἑο1111› Β = Ενε
εἰς-ἀνακάμψηι] ἀνακάμψαι εἰσ
τὸ σπήλαιον Β = Εν °

2ὅ γεγονὼς] γέγονε Β
210, 1 ὴὑοἑΰη Β
4 μιλίων] μίλια Β
ὅ|θ χοόνον ὀλίγον] ὀλίγον χοόνον

Β = Εν λ
0 βίον-μετεοχόμενος] σὺν αὐτῶ

μετεηχόμενοσ βίον 8 = ν
3 τοῦ πάσχα] πασχαλίασ Β = Ενε
11 ἀνελὕεἰν] απελΰεῖν 8

τοῦ] τοῦ μεγάλου Β = Εν
12 μὴ ὔντος ἀλλὰ] Ἑο1π1ῖ: Β = Εν

τῆς-εἴοὴται] ὡσ εἴοὴται τῆσ
λαύηασ ῦποχωοήσαντος Β = Εν

13 ᾶδελφὸν] ἀδελφὸν ἀνελὕεϊν [ἐλ-
ὕεϊν 8] Β = Ενε

14/15 ὀιαυοἐφα;-νοὐν0νε1 ἐπὶ
τεσεοάκοντα χοόνουσ διανληέ-
ιρασ Β νἕ¿1. ν

18 πίωμεν Β = 5
19 ὑμῶν] ὴμῶν Β
20 πλὴν ζὴτεῖτε] ξητείτε δὲ μᾶλ-

λον Β
21 τῶν ουηανῶν] τοῦ ϋεοῦ Β= Εν

τοῦ ὕεοῦ] αὐτοῦ Β = ν
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-23 -ἄνεσιη] ἀφειδία· Β νἔ1. Εν
211, 3 τε] ἶο1ι11:νΒ == Ενε
12 ἀνέστησε] ᾶνέστησέἦτε·Β =ν
15 ὁ Σικίιιὴη] ὁσικὴσ Β

βασιλέως] βασιλεὺσ Β Ξ ν
21 φυλάττειν] διαφυλάττειν Β =

Εν
23 τιμιωτάτωι] τιμίω Β τιμίω

- τοῦτο Ε .
212, 1 ασπασίως εἴχετο καὶ] 1151411;

Β = Εν
1/2 τὰ τοιαῦτα ἐν ἑαυτῶι] ἐν

ἑαυτῶ τοιαῦτα [τὰ τοιαῦτα ν
ταῦτα Ε] Β = Εν

2 οὐ] μὴ Β ±\Εν
τί] ίνα τί ,Β = Εν

5 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ Β (τννοἰτοολ)
8 φυλάττειν] φυλάττοντα Β = Εντε
14 τὸν κλῆοον] πλήοω Β = Εν
21 ἀλλὰ] 1'ο1111› Β = Εε

νῦν] νῦν καὶ Β =1 Ε
22 λογισῦῆι] λογισϋείὴ Β = ν
25 πελλίον] 1511111 Β

ἑαυτοῦ]`Ἑο111τ Β = Ενε
213, 3 ”Ασιανῶν] ἀσίασ Β = ν

χώοαη] 1`ο111τ Β -_: Εν
10 πολλοῦ] πολλοῦ τοῦ Β = Ε
11 πατ) ὅναο] παὕν” ὅναο [= ν]

αὐτῶ 'Β αῦτῶ κατ” ὅναο Ε
12 ἐν-πόλει] εἰσ τὴν ιὶγίαν πόλιν

Β = Εν
13 τῶι ἀββαι] 101111: Β
15 κοσμικῶι] πνευματικῶ Β = 8
1'7/18 ό Αίὕνέοιο; ἀναστἀς] οῖναστὰσ

ό αἱὕέηιοσ Β = Εν
18 σπουδὴι] σπουδῆ τε Β
20 ἀπαγγείλας] ἀγγείλασ Β
22/23 διὴγἠσασῦναι καὶ] 151111:

Β = Εν
214, 2 πατοόσιν] πᾶσι Β = ν
4 ὀγδοὴκοστῶ ἐννάτω Β
5 δὲ τετάητω Β = Εν
'7 μηνὶ-πέμπτὴι] τὴ πέμπτὴ τοῦ

δεκεμβηίου μὴνὸς Β
8 δὴ] 1131111: Β
3/10 τῆι-πατοός] τῆ τοῦ πατοὁσ

τελειώσει Β = Εν
10 αῦτοῦ] 'αῦτὥ Β = Εε

γεγονότος] γεγονότι Β = Ενε

11 ΰοὴνοῦντοη] ΰοηνσῦντι Β ± Ε\7ε
15 μακαοίτὴς] μα%άοιοσ`Β = Εν-
15 γενέσὕαι] 151111: Β .=ὲ Εν

σφοδοῶς] σφοδοὸσ Β ±ἑ 8
23 5 παηεκἀλει] παηακαλεῖ Β:

Ρ. 215, '7 αῦτοῦ] ἑαυτοῦ Β = Εν
1.0 αγίοις] άγίοισ ἀββᾶ Β = ΧΤ
11. πεοασαι] διαπεοάσαι Β
14/ 1 5 ·ἐξἠλὕο/ιεν_ὴ/ιῶν] 1”ο111·η_.

Β = Οο · ` '
15 ταῦτα] νιαὶ ταῦτα Β = Εν
1'7 ἡμῖν] ἐν ὴμ-ϊν Β = Ε
19 ἐλαυνόμενος] πλὴγεῖσ Β = ΕΚ*
20 ἀβλαβῶς] ἀβλαβεῖσ Β.

ὁδεῦσαντες] ὁδεύοντεσ Β
21 ὴὐοἐὕὴν Β = Ο
22 γε] 1-01115 Β
24 τοῦνομα] 1131111: Β = Εν

ιἔὴγἠἶατὀ μοι] μοὶ διὴγἠο-ατο

25/20 κατέμιγεν] κατέσμ /νετ.
Β = Εν

215, 5 τὴν γοαφὴν τὴν λἐγουο·α,.]
τὴν λἐγουσαν γοαφὴν 8 = Ιἦτ-

8 τούτου γέοοντος] γέοοντοσ τοὕἐ
του Β = ν

10 Σπυὕοπολιτῶν] τῶν Ο-χυΰΟ`
πολιτῶν Β

14 ῶοιγενιστῶν Β
πλάνη συναπαχΰεὶς] συ,γαπα_
χῦεὶς αἰοέσει Β

21 οἴνιησον] ὥπὴσον Β = Ο
ἐγὼ] ἐγὼ δὲ Β = Ενε

23 οῦει] ἙΘ1111: Β
217, 4 οὕτως] οὕτωσει Β = Ήε
9 εἰς] εἱσ τὴν Β = νε
13 ἐμὲ αῦτῶι] ἐμαυτὸν αὐτῶ Β =ι*
1'7 τε] 1131111: Β
23 εῦδοκήσαντος] εῦδοκουντοσ

Β = ν
25 παοἑβαλον] παο) έλα/Ξωι 8
218, 3 Γεώογιός] γεωηγόσ Β = Ε
5 γνοὺς ό γἑοων] ὁ γἐθωμ 7.-μοὐσ

Β = Ενε
8/3 τὸ παιδίον] ὁ παῖσ Β
12 χάοιτι] χάοιτι καὶ Β = Ενε
15 άνεὕέμὴν] ἀνεΰέμὴν -τε 8 =

Ενε
15 μου] ίο111*υ Β = Ενε
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21 μὲν] 1131111: Β
Ρ 219, 1 ΰεσπεσίου] ὕεσπεσίου τούτου

Β = Ενε
12 ἕως] ἔωσ οῦ Β = νε
20 ἄγιον] 1111111; Β = Ο
26 ὅσα] ὅσ Β

ἀπαγγελῶ] απαγγέλλω Β = ν
23 απάγγειλόν] ἀπ¦άγγελον Β
220, 3 ἀπήγγειλεν] ὁπήγγελλεν Β

ταῦτα] ταῦτα δὲ Β == Ενε
3/4 ἀκούσας-συνέταξα] τὴσ δια-

κὀνου βασιλίνὴσ ἀκήκοα Β = νε
8 νοτίδα] νοτίαν Β = Ενε
9 γέρων] 1151111 Β
10 σχαδίου] ὶσχαδίου Β
12 χάοιν] 1151111; Β = Ενε
14 βασιλείαν] βασιλείαν, ὁ ὕεός

8 Ξ Εν-Β

15 σχάδαν] ίσχάδα Β _
20 τὴν στέγὴν] ἕωσ τῆσ στέγὴσ Β
23 ἑαυτοῦ] 1111111: Β = Ενε
26 ἑτοιμάζετο] ἑτοιμάζεται Β,

αιιἘτι111ο11111οτ1
221,1 ϋεασάμενος ΰἑαμα] ϋαῦμα

ὕεασάμενοσ Β = νε
6 πολυχοόνιον] πολυχοονίαν Β
'7 οὔτε] 11311111 Β
Θ ποοφἐοει] ποοσφέοει Β
10 ὁ τοιοῦτος] 1151111: Β = Ενε
11 γεγἐνηται] γεγένὴνται Β = Ενε:

ευοὴκότος] εύηικότα Β: εύοὴ-
κότα αι11”τιιτ1ο11τ11οτι

14 αμἐλει] ἀμἐλει τοι Β = Ενε
16 ἐπὶ ἐνιαυτὸν] ἐγγὺσ ἐνιαυτοῦ Β
18 ἐκ πολλῶν] τὰ Β = Ενε:

1 -

253

21 ῦπέμεινεν] ύπ” ἠνεγκεν Β = Ενε
22 τὰ τούτου] τοῦτο Β = Ε
22/23 ανδοαγαθήματα] 151111: Β =

ΟΕ
222, 2 διὰ3] 1111111: Β = ν

αὐτοῦ] 151111: Β
3/4 γλώττὴς διὴγουμένὴς] διὴγου-

μένὴσ γλώσσὴσ Β
4 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ Β = νε:
5 ἐννέα] δέκα Β = Ε
'Ϊ ὲδιὴκόνὴσεν] δι, ὴκόνησεν Β = ε
14-18 εῦχαῖς-ἀμήν] ταῦτα μὲν

ὡσ ποοείοηται, ·ἔτι ἐν σαρκὶ
παηόντοσ αὐτοῦ τοῦ μακα-
οίου πατοὸσ ἡμῶν ίωάννου
τοῦ ἐπισκόπου καὶ ὴσυχαστοῦ
οἶς ὀλίγον χοόνον ἐπιβιώσασ
εἰς τὴν ἄλυπον καὶ οὶγήοω
μετὴνέχὕὴ ζωὴν τὸ τέλος τοῦ
βίου δεξάμενος κατὰ τὴν ὀγδόὴν
τοῦ ἰανουαοίου μὴνὸσ τῆι
τ ίτοι ” έ αι τῶν άγίων ὕεο-
φἴινεὶωνλμοἕ ταϊσ εῦποοσδἐκτοισ
εῦχαϊσ καὶ ὴμεῖσ οὶ ἐλεεινοὶ
καλῶσ καὶ ΰεαοέστωσ τὴν
ποοσήκουσαν καὶ πολύμοχὕον
ταύτην ζωὴν διελὕείν ἀξιωὕείη-
μεν χάοιτι καὶ φιλανΐληωπίαι
τοῦ κυοίου ἡμῶν ὶησοῦ χοιστοῦ
τοῦ μονογενοῦσ υὶοῦ τοῦ 128011,
μεῦ1 οῦ τῶι πατοὶ ὴ δόξα καὶ
τὸ\κ¿›άτοσ σὺὶνετῶι παναγίωι
και αγαϋωι και ομοουσιωι πνευ-
ματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰσ τοὺς
αἰῶνασ τῶν αὶώνων. αμήν Β

_ν_α.„___-
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88, 18
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88, 8. 888, 14
54, 18
48, 88
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885, 4
158, 15
188, 18

. 188, 88
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158, 18
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158, 18
185, 85

885,18.18
58, 5
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188, 8
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188, 18
144, 81
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188, 18

188, 8
54, 18

885, 88
8, 88

154, 18
88, 84

230, 20
413,
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88, 8. 181, 11. 18
5,5
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11, 37. 38 8, 4
13, 2
13, 15

188 1, Θ
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28, 3
Οὔ, 23

5, 15
, 113, 13

1 Ρθω 8,14 111,15
5, 8 88, 8. 188, 18
5, 8 8. 18, 8

188 18 188, 15
88,11. [8.Ρο818ο1. 22. 23]
88.11. ΕΝ18. 1] ·

131, 23
131, 28

[Α18118,11. ν111. Α1111ο11. 10] 110, 16
Γηηγοηίου []?(} 33, 25] 229, 2'7-31
ὁ ·ὕεολό8×ος Γηηαιόηιος [Ρα 36,

ὔοθ] 12, Ξ
['1'118οτ1ο1·1 1118. Τ118ο‹1ο8. (νἕ1.

888,1888 Ρ.88,88-188,5
Ϊ1881181·] 238, 24¬2Θ

κατὰ τὸν Ζίύηιλλον τὸν Ἀλεξαν-
ὕηείας αηχιερέα [Αοὶμ (]οΠ0_
1 1, 1 Ρ. 88, 81 44, 8

κατά τοὺς συαηωαφέιιτας χηόπιους '
ὑπὸ τῶν άγίων πατἑηωτι Ἱππο-
λύτου τε τοῦ παλαιοῦ καὶ αιιιω-
ηίμου των ἀποστόλωυ και Ἰΐπι-
φανίου του ἰίυπηιώτου [τῶν
Κυπρίων ἀηχιερέωε 183, 12]
καὶ 'Έἴηωνος του φιλοσόφου καὶ
ὁμολοαιητου 00, 5¬'7. 183, 10-13

"Ηλίας (1?ε18τ1ει1·ο11 νο11 3”8811-
8818111) αιράφας τῶι βασιλεῖ
(Α11888881118) τοιάδε 141, 8¬11

1881. 142, 10
8.118 81888811:811 Βτἰοἰ 8.81 ἀοιι-

881188τ1 143, 25-28
‹18888Π8811 Βο111·8118811 8.11 1118

1·81881118ο11811 Μὁ11ο118 111 εὶοτ
1118111811 ‹188 881888 122, 1-11

Θεοδόσιος καὶ Σάβας . . δἑησιπ·
ἦτοι ῦιαμαρτυηίαν μθάψαωτεἔ
τῶι βασιλεῖ (Α11881888ἰ118) ἀπο-
στἑλλουσιυ οὕτω πεηιέχουσαι·

158, 81-158
οἱ περὶ Νόσιιιοιι γρἀφουσιν τῶι

ἀηχιεπισκόπωι (1?Θ181·οε 8,011
ὅὀτ118818118) τοιάδε 19,3, 141;

Ρο18111188118 Β811τἰἘ18 8885811 ἀἰο
Ο1·1ἔ81118.8ἰ8811 197, 10--13

[Φ 00
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11 1?81·8ο1181:1
Ἀβαάμιος: .ἔἶηατίας ἐπίσκοπος, 81118 818111 κοινόβιον τοϋ Σχολαοίου 128, 26.

17111811 2411-2411. 3818111111 ἐν ἀοχηι της Ζήνωνος βασιλείας 243, 25.
18. 1ζ1ο11›81181ε1111·: 1Ἰ1881·818ὀ,811ι11ἔ 1111811 Οο1188811118111οΙ›81 244, 2,
27. 1η8188τ18_18.111: 1-1οἔ111τ1811ο8 811188 1ἰ1ο888τ8 111 1ἰ1·85ο18. 244, 25.
37. 1..818811εῇ8.111· νο11 = 11181. 17 1411111118 = 511: ΑΠΚΠΠΗ, ἰῃ ηωη.
58118111 245, 3. 41. 1381181181 81111· 1211818 ·= 515: 111181:1¬:8111· 118.811 1ἰ1·ε118818.
111881· 8118 8881881811, 11111· 111 ‹181· 1Ϊ18ε1881181111ἔ 8111818811811 138.818-
τ1111ἔΘ11_ νἕ1. 247¬249

ηάανοπητός: 51111881· 8188 881888 107, 911. 198, 3. 109, 2. 1188111118τ1ο8
ὀ.81· Νέα λαύηα 124, 21; 5 .1ε111τ8 125, 15. 8188881· ἀοτ Ο1·1ἔ81118.88811
124, 2911. 1711, 17. μετὰ τὴν Ά. κοίμησιν 175, 14

/1ε191έ8ιο8= ἐχ 8878 Ρωιανὥν 883888. τῆι α8›:ιε8ωσὐ188ι τ8τ848#ένο‹; 81.11.
Μ88τοΡο118 νο11 1ΏΡ1188ι18] 213, 3Η. .

/1Ζ|ω}.ιανός: (Ρωμαίος τῶι υένει 38, 1311.
ἈΖάΖτος (1): ἀπὸ τοϋ Βυζαντίου ἐλὕών, ἰλλουστοίου ἀξιώματι τετιμημένος

238, 4Η.
Ἀ%ά%ιος (2): 18881881· 111 11/1811188118 11, 14. 1318181181· ‹188 131ι1.11γ1111ο8

11, 20. 12, 6. 26, 8. 32, 20. 1ν18111~οΡο111› νο11 Μ81188118 11, 16. 32, 18.
33, 5. 1?8.1·11811¿×811ο888 8188 1ἰγ1·111ο8 νο11 Α18:‹ε111811·1811 ειιτί ‹181· 81811811.
ΘΡ118818ο11811 81818818 32, 18. 33, 5. 1181. 1488. Οοηο. 1 1, 8 Ρ. 14

Ἀ%ά%ὶος (3): διὰ τὸ ἐντετόχὕαι τοῖς ὀιπτύχοις τὴν ποοσηνοοίαν .14. ἐπισκό-
που Κωνσταντινουπόλεως 8011181118. 8881881188 118111 111181 Οο11888.111:ἰ11οΡ81
140, 4. 10

:4%έῳαλοι: Σευήοου ἐξόοχου τῶν 14. 147, 15. 148, 21. 154, 25. 155, θ. της
των Ά. έτεηοδοξίας 147, 19. 157, 12

Ά 2-ολϊνος: 1·18¿×111τ1811ο8 8181· λαύρα του Σουκα 123, 2
°ΑΖαμούνὅαο0€ ὁ Σ1%ί%72€: βασιλέως αξίωμα [ν,‹¿1. Ρ1·ο8οΡ. 18811. 1?ο118.

1, 1780 Τ110οΡ11. Ρ. 178, 9] τῶν ὑπὸ Πἐοσας τελούντων Σαοαπηνῶν
εἰληφώε 211, 1.5. Μ1111‹11111· νο11 181118 181181 811811 νο11 1?1·οοοΡ. 1, 171
111:1‹1 Τ11οοΡ11. 8.. 8.. Ο. 118811 8811181· 1111111881· 8118118181 8811811118, Νο81ι181ι8,
(ἔ1Θ8Ο1Ι. 131. ΡΘΤΒΘ1· 1111‹1 Α1·8.11ο1· Ρ. 17Ο. 111881· 8118 (}8ἶἐ1111·11ο1111ο118 8811181·
Β.8.111ο8ἰ1,8;8 1881. 13188811. 1, 17 40131. 81· 118.111 8111 1ὶ8,<¿1οτ11118 οὺτνει 508
[Νο81‹:1ο1:8 8.. 8.. Ο.]; 8111 118.1118811ἔ 111 8118881· Ζ8111 1111111 881188 11181118
8-11°178.8ἰ.111118

ηάλἐξανὁοος (1) 1318181181 νο11 Δ18118: Ο1·1ἔ8111ει.811 192, 15. 199, 9
54 λέξανὅοἕς (2): ζΗἶε,αι1111811ο8 τῶν πεοὶ τὴν Ἱεοιχὼ μοναστηρίωι· τοῦ 'Ηλία

171, 1 Π
Ἀυαστασία [ἦ α|4μα§“Ά- 147. 01.: ἦ τοϋ πατοικίου Ιἶομπηίου ὁμόζυνος,

Νοτ1τ18 51111 ‹18111 Ο11›81·,8; 145, 8. 147, 0. ἐμοὶ ῦιηνἠσατο παρὰ Πομ-
πηίου ὁμοζύνου ἀκούσασα 147, 8 _

Ἀυαστάσιος (1) 1ἰε11ε81· 491_518: βασιλεῖ ἐκ θεοῦ αῦνούστωι καὶ αὐτο-
, κοάτοοι Φλαβίωι Ά. τῶι φιλοχρίστωι 152, 21. 11018 ὼο 81181181· 8185

χθωσάονυηον 81111” °νο1· 13 .Τ11111811' (ἔο8Ρτο811811 511/2; 118.811 588.
81871. 31 809 881. = 497/8) 145, 18. φιλομόναχος 142, 20. συνεχόμενος
ὑπὸ τῶν Βιταλιανου βαοβαοικων ὀχλήσεων 158, 4 ν1·¿1. 8118 Νοϋο. 14. τὴν
βασιλείαν Ζήνωνος ὅιαὅεξαμένου καὶ τοϊς718τοσχισταῖ£ παθθησίω' δεὕωχότοἑ

Έ. 11. 1.1. 40, 2: 8811811118 17
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115, 11. πᾶσαν τὴν κατὰ Ιἶαλαιστίνην ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν ἀνα-
τοέψαι πειηωμένου 139, 25. 'κατὰ μόνης τῆς εὐσεβείας ίὶηασύς 1140, 23
[νἔ1. '1'11οοάοι·ο1. 1·σ1. 11151. 8 Ρ. 1178 111551· να1αΠε:], 5.11τι1ἱο1ιο ἶ11σοι·¬
1:τοἰ1σι11αἔο11 149, 29. 150, 18. 152, 12. 174, 11. ἀσχέτωι μανίαι κατὰ
Φλαβιανοῦ καὶ Ἑἴλία κεχοημένος 141, 17. 147, 25, :απειΒνο11οτ ιυιά
ι·ἰο11'οἱἔοτ '1'11οοάοι·οε νοῃ 1?‹±1›ι·ανἰἰ›. ά. '1'11οοάοεἰοε Ρ. 54, 1 Ϊ.1εοιιο1·.τοὺς
ὑπὸ Ά. ἐξοοισΰέντας 1(ἱ2, 12. _ κουβικουλάοιος Ά. τοῦ βασιλέως 240, 18.
'Ἑοά 1112, (1-10. _ ἐν τοῖς Ά. τοῦ βασιλέως χηόνοις (17, 21. παο) ἑκα-
τέηωι βασιλεῖ Ζηνωνι καὶ Ά. 203, 6. ἐπὶ Ά. . . . ἐπὶ ἶἶουστίνου . . . ἐπὶ
τῆς βασιλείας 'ἰουστινιανοῦ 145, 23. πάλαι ἐπὶ Ά. 173, 19. 1)ε.®οἰο.
τιιιιαοιι: 12. Χ11 ἰτιά. Χ1111 = Βειισαε 53. ,Τα111· [49Ο, τιἱοΜ ἔαιιαιη,
ἐν ὥι χηόνωι [Ξ 1ηάἰο1›ἱοιιε]ει111·, 1·ὶο111·.ἰἕ] Ζήνωνος τελευτήσαντος Ά.
τὴν βασιλείαν παοέλαβεν 105, 1 [ν,α1. άἰο Νοὶ;ο]. 205, 1 [1ο11. 1108.
38. 11111- (ιαι) ιω. Χιττῃ. τῶι Τθιττωι ἕττι της Ά- βασιλειας [11. Αμιι
493/494, ιυτἔοῃαιι νἔ1. άἰο Νοὶιο] 140, 1. '1?οά άσε Α. ἰιιά. Χ1 =
811115 εο. 11111- τῆι ννκτὶ τῆς ὀεκάτιις τον Ἰονλ-ίον νονός 15181
161,1. 3. 162, 5

Ἀμαστάσιος (2): ό δοὐξ 151, 17. 2. 20. 152, (1. Ά. τὸν Παιιφίλου τὸ δουκατον
ἔχοντα Παλαιστίνης 150, 111

Άναστασίαυ (3): τοῦ δουκός 193, 111. 200, 1
Ἀμαστάσωἑ (4): χλῃηικὸἔ τῆς ”%1ναστ‹ἱσεως σκευσφύλαξ [= 35, 19] τε χαὲ

Ζωοεπίσκοπος [- 47, 21], ὔϋιιεςοτ 1?αεεαι·ἰο11ε 35, 3-¬-5. 1?τ·σε1σγ*οοτ
49, 3. 1?α1›τἰειτο1ι νοτι ,ἶε-›τι1εα1οιτ1 φήφωι τοῦ λαοϋ παντός 52, 2;
1?τοΡ11οτοὶιιῃ¿× άσε 1Ξιι1›11γπιἰοε: 35, 1111. 52, 5. 8. 54, 25. νοτ1ιἐ5.11:ι1ἰε
τα 1§ι1ϋ11γπιὶοε 54, 711., Βοὶ άοεεαιι Βαεταττιιῃἔ ῦθ, 1711. '1'οά (32, 13.
98, 12. -Ὁατἰοτιπιτἔοα: 12ι11ι1ιγτΠἰοε 83. .1ει11ι·[Αιιἔι1εΒ 459/4θΟ υ1ιτἰο1ι-
ΜΒ] ἐν ἀοχῆι τοῦ Ίουλίου μηνός Βοἔἰῃτι άοε 1?οι1›ι·ἰαι·ο11α1:ε 51, 22. 52, 3.
ἕτους πεντεκαιὕεκάτου τῆς ἐν Ἱεηοσολύμοις ἶΘ@αΩΖ(α§ Ἀναστασίοϋ 1ἶιιιῖ311γ-
τηἰοε Τοά [2Ο. 15.11. 473] 95, 4; άαε 1?ε›.1:τ1ειτ·ο1ιατ ιοοἔαιπα ει1εο 11111 458.
Έοά τῶι ἕκτωι της κοιμήσεως τοϋ Εῦὕυμίου χηόνωι ἐν ἀοχἦι τοῦ Ἰηολίου
μηνός 52, 11-13, Βαισαε 40. 18.111· 98, 11 = 11111 478, ιιιιἔοῃειιι
τιαο11 Ζυτἰὶο1:ἕ¿ο1οἔιοπι 19. Απιἱ:ε]ε.11τ 38, 13 νε1. άὶο Νοτο. ἙΤῃ,‹¿θ1μι.Π
ἰεὺ αυο11 άἰο (}1οἰο1πυΠἔ 1ἰγ1·ὶα1‹οε 18. ξ1α11ι· [= Θ. 10.11. 466/7] =
8. .Τει11τ άσε Αηειειϋαεἰοε = 1ἰ:ιἰ8οι· 11αο 0. .1α1π [7. Ἑοιστ. 485/460] Ξ
ἰτιά. 11 Αη1”ατια[ΒοΡυοτι11›οτ 41313] 224, 9-12 νἔ1. άἰο Νοῖιο, 15.131: εἱο1ι
εὼοτ ατα 1οἰο1ιτοεὶιση ττιἰυ άοπι Αῃεαϋτ νοιι Αιιαεῖεαεἰοε 1. Αττιτε-(8.1Π¬
αιιἰ 11111 458/459 νοτοἰττἰἔοτι.

Άναστάσισς (5): αΙε αοχιμανὕοίτης (νἔ1. υητοιτ 1111 1111 Ατιῖειτιἔ) Ναωι-
ίο1εοι· άοε Λάζαηος υηά νο1·8ϋ.Πηοι· άσε Μαοκιανὐε (3) 115, 4. 8

Ἀναστάσιος (0): Οιωοῃὶαει 102, 18
Άνατόλιος (1): ὁ τότε τῆς >%1νατολῆς στοατηλάτης 13, 7
Άνατό λιο ς (2) : τρείς ἀπὸ τῆς "Ραιίὶ·οῦ, Ἰωάννην τὸν πηεσβύτεηον καὶ Θαλάσσιον

και Ά., 111 άοι· 11ειιι1·α άσε 1Ξιι1›11γ:11ἰοε 25, 11
Άνατόλιος (3): Ά. πηεσβυτιἕηωι καὶ “Ολυμπίωι μοναχωι ἀὀελφοὶς κατά σαοκα

καὶ Ϊίοηινϋίοις οΰσι ἰιι άοτ Ϊσαιιιτι άοε 1Ξιι1›11γττιἰοε. 224, 2θ
Άνὕηἐας (1): τοεἰς ἀδελφοὺς λίελιτηνούς, Συνοΰίου ἀνεψιούς, Στέφανον Ά.

καὶ Γαιανόν ὶτι άσι· 1.ια.υι·α. άαε 1Ξι11›11δ×:ιιὶοε 25, 9. 32, 12. Ά. νοιι
Βειεεα. τιυτι ηγούμενος άσε νοιι 1111· οτιοαιιιιοῃ ,ιιαοτύοιον τοῦ Πίηνᾶ
οὶτιἔοεστατ 49, 20
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1( »Ἀ,1.5ηεας (2): Παῦλον καὶ Ά. ἀδελφοὺς κατα σάοκα καὶ 'Ελλαῦικοὺς τῶι γένει
· 139, 20; διοικηταί άοτ λαύοα Ἱἔπτάστομος 130, 22

Ἀῃηηόνικος: λείψανα μαοτόοων Τααάχου καὶ Ποόβου καὶ η<1_ 685 1,5
Ἀ„,9¿μης; τῆς Βιΰυνίας ὁομώμενος 133, 8
Ἄ„,9.0ς: νο111111›11ο11ι Βαισαε άἰο Βο1‹α1111ί:εο11α.ίι› 111111 '1'11‹:οάοεἰοε 97, 4. 19
Ἀμτίπατοσς: Β1εο11ο1” νο11 13081115. 52, 23. 28. τὸ σύνηωαμμα 71. του

ἐπισκόπου Βόστοων τὸ κατα τῶν )Ωηι)±έ1ιους ὀωιμάτωμ 189, 20, 191, 16
Ἀ1,τώ,ιως (1): τῶι μεγάλωι ἀββαι Ά. 110, 19. παννυχίδα τῆἐ- )".ήμη§ 1.1'

[1θ./17. ,Ϊε1.11.] 57, 24. 109,12.
1 71 μτώνιος (2): Ά. καὶ Ἰωάννου 3511110 άσε 1?1·Θε1›γϋο1·ε Μαηκιανός (2) 127, 8,

Ά. Β1εο11οί ν. Αε1‹α1ο11 127, 12. 195, 3. 12. 1715, 26_ νἔτ Δος'
Οοηο. 11. 111 Ρ. 79, 29 [11 ν 192 Μ 17111 1Ο71]

Ἀποσχισταί: άἰο 111 1)ει.1ἐ1ετἰ11α. 1ὶ1αΙἰο11ο 13‹±11ο1ο1111ιι11ἕ άοι· κνοἔοῃ άσε
Ο11α1‹:σάο11ο11:εο νο11 άοι· 1ἰἰ1·ο11‹± Α1α8οἰει11ο11ο11. τοὺς Ά. τῶν κατὰ
τὴν άαιιἴαν πόλιν κηατουντας μοναστηηίων 241, 19, νἔ1. 239, 17. Εῦ.
ὀσκία σιηικηοτἦσαι Τθὺἐἰ Ἀ- 7τη0ι?·ιηιοο,ιιέν·η 41, 7. οί ἐν τῆι άνίαι πόλει

321. Γεηόντιον αοχιμανὕηιἶτηιι ἔχοντες (13, 1. 115, 3. (12, 18. ἐκοινώνησαν
ἄπαν τὸ πλ°ἦ120£ τῶν Ά. πλὴν Γεηοντίου καὶ 'Ρωμανου 07, 14. θθ, 19. 29,
νοῃ ]1'111111γ111ἰοε ]11.·οΡ11Θτε1111 33, 21. (ἱῦ, 20. ἀηχιμανὕοίτην τῶν πεοὶ
°_Ε'λευΰεοόπολιν αποσχιστῶν μοναχῶν 147, 14. ἴχνη κελλίων ὑπὸ τῶν Ά.
πάλαι οἰκοὅομηΰέντων 123, ὅ. 1110111 111 ε111·ο11ἔο111 3111110 115,11.
179, 9. 157, 9. 219, 13

1 Ἀηγωβ: Σαοακηνοῦ 79, (1
Ἀῃεάὀνη: την αὐγούσταν Ά. 145, 2
Άοέὕιας: τῶν δύο φυλάοχων τῶν ῦποσπόνὅων ‹Ρωμαίοις Σαοακηνῶν Άοέὕα

1 καὶ Άσουάδου 75, 8. άἰσ 1ὶει111“σ1·σ1Ζ1νἰε·.ο11σ11 άο11 11οἰάο11 1ἔ1ϋ.1ι11Ρ1111ἕο11,
(11α 111 άὶα ξΪει111·σ 543¬553 11111011 1111113, ὶετ 11101111 111 άἰσ (}οεο11ἰο11ὶ›ε-
19ἰ1ο11α1° 8α1ει11α11; Ά. άἰὶτἰὶιο άο1· 11ο1:ε1.τ1111:ο (}11ε1εεε1.111άο 11έι1·1®τ.11 1ο.
Θσ.1αει1σι εο111 (Νοσ1άσ1‹ο, (Ξ'‹οεο11. ά. Ρστεοι· ιι11ά Α1·ει11ο1· Ρ. 179. 238]

Ἄθετος: ὥσπερ ἐπὶ Άοείοο ποτέ 195, 29. κατὰ Άοείου 48, 25. τὴν Ά.
ὀιαίοεσιν καὶ Σαβελλίοο στναίοεσιν 49, 2. κατά τὸν Ά. 49, 7. τῶν Άοειανων
καταὕυναστευόντων 9, 17. τὰς των Άοειανῶν ἑκκλησίας 179, 2. τυοόν-
νων Άαειανῶν 179. 1- την Άοειανὴν αἶοεσιν σὺν τῆι Νεστοηιανῆι καὶ
τῆι Ἰἔηινέιισυς 175, 23 .

Ἀθκάδιον 34,12 5. Άησένιος (1)
Ἀθσένιος (1): Ά. τὸν άναὕοἐψαντα Άοκάὅιον καὶ (Ονώηιον 34, 11. Ά. ἐν

-τῆι κατ) Άἴηινπτον ἐοἠμωι ταῖς ἀοεταἰς ἀπαστοάπτοντα 34, 13. τὸ τοϋ
Ά. ηητόν 34, 9. 21

Ἀησένιος (2): Ά. Σιλουανοῦ υἱὸς ἱλλουστηίου αξίωμα ἕχων 172, 23. 174, 19.
1?τοοοΡ. Ατιοοά. 27

Ἀσουόβοο 75, 9 ε.. Άσέθας
Άσπέβετος [= εραιίιὐαἰὶι Ἱἰοω¿)°ίίὶιι·οι®, οὶιιω· σοὶιν ὶιοὶιοπ 1ᾶ(ὶὶι·άο Νοοἰ-

ά‹11ιο, Θ‹οεο11. ά. 1?ο1·ε. ι111ά Αιτιὶσοι· Ρ. 90; άαβ άο1· Ρο1·ε1εο11ο '1ἕ111ο1
οἰ11Θ111 13‹±άι1111‹±111`ϋ1·ε13ο11 ,‹¿ο8ο1.1ο11 ε.οἰ11 εο11, 111111» 1110111· 11111” 5.15 άἰο
1]1τ1ννει11‹11ι111ἔ 111 0111011 Β1,<¿ο1111α111ο11]: Ά. “Ελλην ὑπάηχων [19, 3]
καὶ ὑπὸ .ίἶἐησας τελῶν ὑπόσπονὀος νένονε 'Ρωμαίοις 13, 1911. 01111111;
ἀἰθ φυλαηχία τῶν ἐν Άηαβίαι ὑποσπόνδων ”Ρω,ΜΙί0ι£ Σαηακηνων
19, 8. -_ 19, 19. 1151 ά‹11· Ταιιἴο ]Ϊέτηος ,‹¿σ11ει1111ὶ1 21, 3. Ά. ό καὶ
Πέτθης 24, 1111. ]Ϊέτηος των Παοειιβολῶιι ἐπίσκοπος 25, 8. ε. Πἐτοος (2)

171·
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.4ῦξἐντιος·(1): Αῦ. Άσιανὸς τῶι γένει 28, 1511.
Λύξέντιος (2): τινὰ παὶὅα /19. καλούμενον 187, 12.
Άύξόλαος: ηνανακτήΰη 119. της ληιστοικῆς συνόδου παοανενόμενο; 41, 19.

12. 11111. Αστ. 901111. Β. 11 9 Ρ. 14
Άαιοοὁίσιος: Ά. τῶι νένει ”Ά.σιανός 134, 9111.
Άχΰιάβιος: 1?1·σε11γ1›στ 1111 1ἰο111ο1ό1ο11 άσε 19111111γ1111οσ, ἀπὸ Βητακα-

βέων [12 Μ11. νο11 Οστά] ό¿›μώ|.ιΘνΟ€ 78. 311- 79, 18

Βαβύλας: τῶι ὕυοωοῶι Β. 77, 29
Βάοαχος: Β. τῶι ἐπισκόπωι Βακάΐὶων 177, 29
Βασίλειος (1): τοῦ ἐν Σκυΰοπόλει οὶκου τοῦ μόοτυησς Β. 29, 14
Βασίλειος (2): Β. Σκυὕοπολίτης ποοσνενὴς ύπάοχων Σευήοου καὶ Σωφηονίοη

τῶν αὑτόὕι πεοιβοήτων 119, 1711.
Βασίλειος (3): Β. καὶ Στεφάνου (9) 1ἔ1σ,ς¿11111στ1ο1 άσε 1ἰο111ο1:›1ο11 άσε

9'1στο.ε1111οε 225, 21
Β ασιλίνα: Β. .ίἶαππαὀόκισσα διάκονος της ,ιιενάλης ὲκκλησίας .ἴίωιισ-1-ωιτωιου-

πόλεως 218, 21. '(,),11σ11σλ 1111· 11171111 229, 3
Βασιλίσκος: τὸν τύοαννον Β. ἐπὶ εΐκοσι μῆνας τυοαννήσαντα 98, 15. ποιεῖ

ἐνκύκλιον κατὰ τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου 92, 11. 93, 2
Βύσσα: Β. 1151111 σ111 μαοτύοιον τοῦ Μηνα (111 .Ϊσ1·11εο.1σ111) 49, 2Ο_ ΚΤΕΛ,

Ασἰι. (1οτ1σ. 11. 11 1 Ρ. 494, 1 Β. ηνουμἐνηι ἀσκητηοίου ἐν Α.ὶλ.ιἴαι
Βενιαμίν: δύο ἀδελφοὶ σαοκικοί . . έκ τῶν πεοὶ τὴν Χεβοὼν ὁομώμενοι τόπων

Ζάννος καὶ Β. 132, 22
Βιταλιανός: τῶν Β. βαοβαηικῶν ὀχλήσεων 158, 4, νἔ1. άἱσ Νοτσ

Γαβοιήλιος: τοεὶς οὶὀελφοὺς σαοκικοὺς ἐκ μὲν της Ζἕαππαδοκῶν χώοας ὡθμη-
μένους, ἐν δὲ τῆι Συοίαι ανατοαφἐντας Ζίοσμοῖν καὶ Χούσιππον καὶ Γ. 25, 21.
εῦνοῦχος ἀπὸ νεννἠσεως 45, 19. 25, 23. 1·*11σσ1ογ11σ1· άσι· Άνάστασις ηῃἀ
ἡγούμενος τοῦ οίκου τοῦ πηωτομαοτυοος Στεφάνου (111 1στ11εσ.1σ111) 49,
15. 19. 53, 19. 54, 9; 24 151119 59, 7. 11σ1άσ11 Βσε11σ.1:111111ἔ άσε 1Β111111γ.
τ111οε 99, 18. Τοά 111 σ111σ111 σσ111ε11στ11ει1111σ11 μοναστήοιον 11σ1άστ Άαὶά-
ληψις 59, 811. Οισννἐ5.111:ε1τ1σ.1111 άσε 1ἰγ1·1ει11οε 45, 19

Γαιανός: Βτοάστ άσε Αηάτσασ [σ. Άνὁοέας (1)] 111111 811σΡ11ε1.11οσ ειιιε
Μσ111:στ1σ 29, 19. 32, 12, 211 Α11111Ρο.111·οσ νο11 Βοσϋτα ,<¿σεσ111σ1:1: 111111
211111 Β1εσ11ο1” νο11 1)1σάα11ει οτά1111σ1±®ο 52, 27. 53, 3

Γελάσιος: δύο αὅελφοὺς κατὰ σάοκα τῆς Ίσαυοίας ὀομωιιένους Θεόὅσυλον
καὶ Γ., 111 άστ Εαυτα άσε 351193 117, 3. 129, 19. 11σἕ1ι1111σ11οε άσι·
Μεγίστη λαύοα 8σ119. 539 [111ά. Χν 2-1111.] 189, 13. (}σἔ11σ1· άστ 011-
ἔσ111σ.ετσ11 189, 1411. 8Βτσ1®ο 111111 Νο1111οσ 111111 ζβσο11111οε 199, 9. 17.
191, 9. 9. τσ1σ111ι 111111 ΒοΡ11το111οσ 11σ1 άσ1τ1 1?αττ1σ.ι·σ11σ11 1?σ1ι1·οσ σ111ς-11
11111σ1111σ ςςσἔσο ά1σ Ο11ἔσ111εισΒσ11 σ111, άστ στι 111σ1:1111ο.11 ννσ1*τ.σ1·ἔσἔσ1οσ11
ννἰτά 191, 27-31. 111111σ1·Ζσ1σ1111σ9 σ111σ11 νοι1 άσ111 1?ε1.11τ1σ.τσ11σ11
1?σ111·οε σ.11ἔσοτά11σ11σ11 1.ι111σ1111σ άσι· 1)1911σ11σ 1111 Έ11σοάο1· νο11 111011811-
11σσ1›1σ. 194, 23. 24; 11σσ11ττὲ1,‹¿ι11σ11στ 1?1ἴ1άσ1·111ί 194, 22. Βισ1εσ 11ασ11
Οο11ε11α111ι111οΙ1σ1 194, 14. 2811. 51111111 11111 άσ1· Βἰ1σ1:τσ1εσ 111 Α111ο-
11011, Οστοιοστ 545 [111ά. 171111] 1

Γέλιμεο: βασιλείς ἀχὕἐντας έν Ζἶωνσταντινουπόλει Οῦιττίαιην τὸν ”.Ρώμης καὶ
Γελίμεοα τὸν ”.4φοικῆς 178, 27. τυοάννων >14ηειανῶν 179, 1



1 ι
Ε
1

11

1

1

1

1

1
1

11 1?ο1·εο11οτ1 26 1

Γεοἀσιμυἐῖ Γ- ἀπὸ Τηἐ /1222125 ὕημώμενος ἐν τῆι πατοίὕι τὴν μοοαχτιτὴμ
κατοοὕώσας πολιτείαν τὸν ἀναχωοητιπὸν βίον μετήοχετο έν τῆι σιεοὶ
*υὸιὶ 1-ἴΟΘὀά2η71' 191119- 2241 251 ἐθἠμωὶ 44, 2Ο. Α1111ἐ5.11ἔο1· ἀοε: '1'11Θο‹1ο-
5105, 6151111 νο11 11111›11γ1111οε 1101101111: 44, 2511. 14111εὶ1ο111'ετ11±1; 11111;
1ῖ.ι1|ο11§11111οε τι11· 1'αευΘ11ΖΘἰϋ ΰἰ, 12. 5θ, 28. 111ε1ο11 11ε1ο11 6111111 '1'οὰο
αοε Βνὼσινιιοε 225. 14- _ 225. 8, 225. 1. _ τω 5. 1111-Ζ 415 5114.

1 Χ111] τῶι ἐνάτωι χρόνωι τῆς έν .Παλαιστίνηὶ παοουσίας του Ιἔωιακου
225, 11-20. ε. 1111

Γεηόντιος (1): Γ. τοϋ τὰ της Πἰελοἱνης μοναστήοια κοβεονἠσαντος 117, 15.
42, 14. 115, 3. 2311, (1. τοὺς τῶν μοναχῶν ἀηχιμανὅρὶτας [νἔ1. 1111 Δ111.]
ἔἔλπίὅιον καὶ Γ. 42, 13. 49, 8. (13, 1. (1'7, 15. 115, 2. 121111; ΖΠ Έ1100.
ἀοεὶοε 511 42, 1311. 44, 'ῖ. 49, 8. οἱ ἐν τῆι αμὶαι 72628, ἈπΟσχ,στα¿ Γ,
ᾶοχιμανὀοίτην ἔχοντες ϋὅ, 1. 1σ1ο111ὶ› ΔΡοεο111ε1; ε1ι1‹:11 11ετο11 αοι· ῖ1111ο11
11111101· 11ο.τΒγ1·1οε (57, 15. 115, 3. 12'7, 19. Έοιι 115,4

Γεηόντιος (2): Γ. ετυε Μοιιεὼετ 136, 511.
Γεηόντιος (8): 11111ιο1 ὰοε νο1·1ἐςο11, ὁ νῦν τὴν μονὴν του Ζἶῦΰνμίον ὕὶοικῆσαι

Ζαχών, θ1οννἑ1.111·ε111.ε1.1111 1ἰγι·111ε 131, 15-17. 1ε1ο11ί:1εο11 11111: Γ. τινὰ
μοναχὸν εἰς Τὸ ξενοὅοχεῖον τῆς μονῆς τοῦ Εῦὕνμίου 217, 5

“Γεώηνιος (1): τοεῖς ἀὀελφοὺς Γ. καὶ Ιίυοιακὸν καὶ Ζἶὐστάΰιον 1111 κοινόβιον
-τοῦ Σπηλαίου 128, 22. 11ε1ο11 Α1οΧο.11τ111ο11 ἔοεο111ο111› 111111 νο111 Ρα-
1:τ1:1.1·ο11ο11 Ζο11οε 211111 Β1εο11ο1` νο11 1?ο111ε1ο11 ο1·ο11111οτϋ 127, 1

Γεώέμμτης (2): Γ. πηεσβυτέηωι καὶ ηνουμἐνωι . . ἠσιυχάζοντι ἐν τῶι κατά
Σκοὕόπολιν τόπωι καλοομἐνωι Βεελλά [Α111·οε1ο 111 1ἰδ11·111ε 1)οε11οα1›1ο11ε-
111·1ο1ἶ] 5, 2; ἑ1.111111ο11 85, 8. 111 ε11οεο111 μοναστήηιον κνι11·‹1ο 1ἰγι·111 111
610171 11ὶ1ὁ11ο11εεἰ›ε111ε1 ε1111ἔο11ο111111ο11 '71, 1311. 1511 1ἰγ1·111, 111 ε11ο Με-
γίστη λαύρα ο111τ111:τοΒο11 181, 4. ἔἰϋἱτ 111111 61511 Α1111›11ε1.8, εο111ο 14111-
2ο1ο1111ι111,<ἕο11 α11ετι1ε1111ο11π111 ι111‹1 111111 211 εο111ο11ο11 83, 1811. 85, 13.
85, Θ. 8, 12. τῶι πηὁ; ὑμᾶς συντάνματι 184, 2'7. ὥν ΐσως τὴν ννῶσιν
ἐμοὶ παηεὅώκατε 1114, 25. ὡς οἶσὕα 1114, 9. 180, 3. ταῦτα εἰδέναι εἴοηκάς
μοι 181, 3.

Γεώῃμιο; (3): Οτ1ἕο111ε1ετ, 11οἔι1111ο11οε 6161· Πἴενίστη Ζαύοα 11‹1111ι1ει.1·
548 [111ε1. 111111] 195, 1711. 11ε1ο11 '7 1101151011 αιοἔοεοτττ 195, 3

Γεώονιόε Πε 141218, 8
Γηνἀηους: 1ῖ'1·ει11 ε.-1118 Β1:γ111ο11ο11ε 1811, 411. 8011511. Γηνάοους 185, '7
Γηῃωόοιος (1): Γ. πατοὸς ΰνεϊον 1108 Βοἦοετε 8'7, 1'7. 20. 88, 2
Γηιῃιόοιος (2): Γ. τοῦ ποεσβυτέοου καὶ ἀνειριου αὐτοῦ (ἀοε 81111118), Θα;

ννἐ1111·ε.111ε11111 1ἰ§ιι1111ε ΘΟ, 1. 1‹:1ο11111εο11 11111 Γ. 245, 17. 32 ε. Ἰωάν-
νης (20) Ι

Δ ίὕομος: τὰ ὅόνματα . . . τὰ ὑπὸ >Ωηι·νένο·υς καὶ Εῦανοὶου καὶ Δ. πεοὶ προο-
ττάηξεως μεμ·υΰ1ολοη›ημἐνα 124, 28. τὰ περὶ ποουπάοξεως καὶ αποκαταστα-
σεω; Γὐανηίωι καὶ Δ. εἰοημένα 199, 5. Ποὕανόηου καὶ Πλάτωνος ¦Ωρὶ-
αιέτους τε καὶ Εῦανοίου καὶ Δ. 230, 13 1

Δ ιονυσία: 11111451· ἀοε 1Ξι11›11γ1111οε 8, 20. 10, 5. Δ. διάκονον ἐχεὶαοΐόωὶσει'
(άθτ 111ο111·οΡο111: νοτ1 Μο11*οο11ο) 11, 1

Δ ιόσκοηος: τα νεωτεοὶσΰέντα πρὸ δύο χοόνων (νο1· 451) ὕπὸ τοῦ Ἀλεξατιδηέὶυἑ
Δ. ἐν Ἰἶφἐσωι 41, '7. 13. 111 Ο11ο.11ιο‹1ο11 οὼἔοεοίιτι: 41, 8. 14θ, 8.
Δ. τὸν εἰς κοινωνίαν ὅεξάμενον Εῦτυχὴν καὶ Φλαβιανὸν τὸν της βασιλίὕος
ἀοχιετιίσκοπον καίὶελόντα καὶ κατακτείναντα 149, 1'ῖ. Εὐτνχοῦ; καὶ Δ. καὶ
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τῆς αὐτῶν έτεηοδοξίας 141, 22. 239, 18. Εῦτνχῆ καὶ Δ. ἀναθεματίσαντα
147, 23

Δομετιανός (1): Δ. ὶἱἴελιτηνὸν τῶι γένει 21, 29. 3511801· 111161 11-οτ111·ο.1111ο1
ἀοε 1Ἑι11›11γ1τ11οε 23, 20. 24, 5. 31, 18. 50, 2. 57, 27. 59, 12. ὀννήσιος
μαθητής 01, 4. οὶκονόμος 1151· 11ο.ι11·ει 27, 7. 13. 19. 29. ε1.εε1ε1.1ο1·11 1οο1
ἀοι· Μοεεο 45, 7. 13. Βοἔ1ο11οο1· 13111 ο1ο1ι 1?11ϋε1›ο111ει111·1›ο11 τι11··1`αεἱ1ο11-
2011 58, 28. 94, 15. 211111 Νο.ο111ο1,¿·ο1· νο1·ἔοεο111ο8ο11 58, 20. ὶ'1'οἀ
91, 411., νο11 11ι1*ο11γ1111οε 1·›1·οΙ111οτο11› 58, 22

Δομετιανός (2): ὁ της Πίαητνοίοο μονῆς ἡγούμενος καὶ Θεόὕωοος ό ἐπίκλην
Ἀσκιδας νοντοἰἀἰἔοη 11.111 ἀοτ ἐνδημουσα νο11 538 ἀἰο 8γ11οτ1ο νοιι
ΟΙ1ο.11‹οε1οι1 188, 2511., 1781. Αοϋ. Οο11ο. 1.. 111 11. 35, 39. 50, 11[=Με.11ε1
11111991. 1018] ι1.ὸ111ο1·. Οτἰἔοοἱαετ 188, 27. 191 , 23. 111ο1111: 11ο.ο1153θ
5111 1101-ο 189, 111. Μἶο111τοΡο1111 νο11.Α111:γ1:ε1 189, 9. 191, 23. 11111101-
εο111·ο1111: 11115 11111111 ἔοἔο11 Ο1τ1αο11οε 192, 4. 1ῖ.11‹1ο 192, 511.

Δ ό μνος (1): Δ. απο μὲν τῆς >Δντιοχείας ὁομώμενον, ἀδελφιδὸν δὲ ὅντα Ἰωάννου
τοῦ ἀοχιεπιοκόπου Άντιοχείας 111 6101· 1.ο.ι11·ι1 ἀοε 1?.11ἰ111γ1111οε 28, 5.
1)1ο.Ιτο11 28, 25. Βοἰεο 11ο.ο11 Α11111οο111ο11 τι1111 Ο11οὶ111, 1§11ἱ111γ111.ἱοε
Ρ1·οΡ11οτο111 111111 ἀἰο Ζι11:ι11111. 33, 1411.; 11111111 ἀοι· Α11εο1:τι111,<¿· [449]
11.ἰ1ο1‹Ι:ο111· 111 ὰἰο 11111115 33, 28 [τννο11ο111ει1τ, ν,τ¿1. Αοϋ. Οο11ο. 1. 11 3
Ρ. 444, 1711.] 1 ·

Δόμνος (2): 11οἔι1111ο11οε εὶοε νο11 Βεωσαε ¿1ςο,‹11:ὶὶ11ὰο1:ο11 1ἰο111ο111ο11 1οε11
Ν11:οΡο11ε 122, 15

Έὶνκηάτιοα 1151513 ἀοε 1ο11ο.τ111οε. 1-1‹1εγο11αε1›οε: 291, 8
”]Ζ”λπίδιος: τῶι του Πασσαοίωνος μοναστηοίωι κοβεονωμένωι ὑπὸ >Ελπιὁίου

90, 21. 91, 2. ἐκ τῆς 111. συνοδίας 49, 10. τὸν τοῦ Πασσαοίωνος μαϋητὴν
καὶ διάδοχον 42, 12. 114,27. 239, 9. ἀοχιμανὅοίτης (νἔ1. 1111 Α111.]
42, 12. 49, 7. 90, 21. 115, 1. το '1Ϊ11οοι1οε1οε ε111ἔο1α11ο11 42, 12. 17.
44, 4; τιιι· 1ἰ1το11ο τι1131ὶο1:ἔο1:ο111·11 49, 7. Ἱἶοἀ 115, 1 -

Ἱῖομὶας: 11ι11.°οοτ11τι1‹1ο1· ὰοε 8111158 87, 18. 19. 88, 2
Ἰἰπιφάνιος: οἱ πεοὶ τὸν πατοιάοχην [νο11 (]ο11ε1›ο.1111111ο11ο1 52Ο¬535]

”.Ε'. 173, 15
Εὐάνοιος: 1.24, 28. 199, 5. 239, 13, ε. Δίδυμος
Εὐγένιος: Εὐ. τὸν της λαύοας τοῦ Γεοασίμου ἠνούμενον 239, 12
Εὐὕοκία: τὴν αῦνοὐσταν Εὐ. 41, 24 [Ἄἶἰτκνο ἶ1.'11οοἀοε1ι1ε 11]. Α11-

11ϋ.11ἔοι·111 ἀοα '1Ϊ11ε·οτ1οε1οε 41, 24. 47, 5. 28. 48, 22. 11111011 8γ111οο11
81›γ11ἰτοε [47, 2111.] 1111τ1 11ι11111γ1111οε [49, 1311. τα 11οειο111;ο11] 2111·
1ἰ11·ο11ο 2ι1τἰ1ο1‹ἔο1ϋ.11τ1: 48, 511.; 111 ο11ο (}ο111ο111εο11ει1Ἱ1 111111 111νε›11ε1.1
ννἰοἀοι· ο.ι11εοι1ο111τ11ο11 49, 4. 13ε1ι1Ι1ο11 1111ἀ 8τ11Ι.ιι118ο11 53, 5Η. τῶι
πηὸ τῆς πόλεως [ΣΓο1·ι1εε.1ο111] ηιηοοκομείωι τῶι ὑπὸ τῆς Εὐ. κτισϋἑνττ
294, 8. Τοά 20. Οοϋοισον 450 [111ε1. Χ1111] 54, 1Ο, νοιι 1Ξι1®ο11δ11111οε
111·ο1·111οτο11: 53, 2011. 8.111.ο111ἰεὶ. ”Ο?.ύβηιος. Οὑαλέοιος

Εὺῦοξὶα: Μιιττοτ ἀοε 1ἰγ1·1ο1ιοε 223, 4. - 1Σ11‹:1οΧ1ο. 8. 1..1‹:1111ο.
Εὑΰόξιος: Μι1τ1;ο1·111·ι1‹1ο13 ἀοε 1Βι11›11γ1111οε 10, 7. Ζοααώτατον 10, 7,

σχολαστικοῦ 10, 15; τῶι ἐπισκόπωι σννεὅηεύοντα 10, 8
Εῦῖὶάλιος: Εὐ. τὸν ηγοὐμενον τῶν ἐν Ἱεοιχῶι μοναστηηίων τοῦ ‹]ἹΖία 1θ1, 7. 21
Εὐθύμιος: 1711111 0, 22-85, 4. Αιιε ‹1ο11 ε1.11ο1ο1ο11 νἰὶεοη; 237, 5 νἔὶ.

19, 11. 229, 9 1781. 29, 2911. 91, 5 νἔ1. 19, 19. 28, 21. 34, 4. 224, 17ἔ.
νἐ-1. 25, 23 111161 ε. Θεόκτιστος. 94, 1.3Η. 225, 13 1781. 13, 24. 14, 211.
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38, 10. 51, 10- 564 24- ὕἶ, 1911. τὴν τοῦ Εῦ. μνήμην τὴν κατὰ τὴν
εἰιιάὅα Τοῦ Ἰα1111ΘυαΩί9Ήμι111°ό€ 108, 14. νἰοὶοιι ἀοε θο1·ειεὶ111οε 225. 14.
1 Αοεαοοιοοἔ οοε Νοωωε 5, 4. 8, 711. ο, 2ο. 11, ο. 21, 14. ΑΠΒΘἙΘ..
20. Θ. 59. 1611.. νει. 73. 1814. φιιήσιχοι 14., 1ο. 18, 18. 21, 21. 24, 23.
25, 22. -- 1)α1›ἰοτι1ι1ἔοι1: θιοιομττ καθὼι; ποιοειλἠφαμεν 9, 13. Αιιἔιιετ 377
[Οι·ει1›ἰειτιο 1111 οοε.]. 1. 11ο1σοΠεηο.11ι· Εοἀο 10, 3 Έοἀ 0108 ΩΜΘΠΞ
ΕΕ). Αυἔι1ε1› 3781. 29. 11ο1οοι1ε_ηα1π· Αοἔ. 405/Β 14, 4 Αο1:ι1τι1”1: 111 δοτο-
ε.ο.1οῃο. 52.11ο1οοηεῇει111·7.1ν1ο.ἰ[429] Νἰηἀ. Χ1[428] 29, 21 11τι1:ο.οι1ὶοιι
ἀοτ Εαυτα. 54. 1)ο1οοι1ε]α11ι· ονεϋο Βῃιοοἀο νοιι 1ΕΡ1ιοειιε 431, 32, 7 νἔ1.
‹1ἰο Νοτο. 75. 1ηο1οο11εῇει1ιι· Βγιποειο νοιπ Ο11α11:οἀοτ1 451, 41, 4 ν81. ὰἰο
Νοϋο. 82. 11ο1οοΠεῇα11τ [Αυἔ 45 8/459] 49, 23 ιιι1ι·ὶ‹:111›ὶἕ; Βει1οειε1:ειιιπὶιιι
1ἱ'ι°ἱ11ιῇο.111· 457 [= 80. 12ο1οοΠε]ο.1ιι·] 111 εὶἰο Εαιιτα, νἔ1. ἀἱο Νοτο ιιηοὶ
Ρ. 90, 17. 22. 83. 1ω1οοΠεῇα11ι· [Αυἐα 459/450] 51, 22 '1Ϊο‹1 1ιινθΠὲ,1ὲ
ιιτιἀ Βοἔἰιπτι νοη Αηαεὺαεὶοε, 1?ειυτ1ατο11ειϋ, ιιι1τἰο111›ἰἔ, νἔ1. ἀἰο Νοτο
υτιὀ. Άναστάσιοἐ (4). 90. 1.ο1οοΠεῇο.11τ 3. ΘΘΡΒ. 450 [ἰτ1‹:1. 11, ιιοεοιιαιι
1111 93, 14] 54, 11 Ἱἶοἀ ἀοε '1'11οο1ε1.ὶε1:οε. 97. 1ηο1αοΠεῇει11ι· 20. δαοααι·
[474] ΘΟ, 13 '1ἶοε1; Ποτ ἀοε 11ο1σοτιεῇο.1ιι· ἰευ ιιττι οἰηο 1Ώἰι111οἰ1 τιι1ιοο11,
ς1ἰο ἰὶβτἰἔοη 1)ο.Ι›ἰοτι11η¿ςοι1 59, 2311. οτἔοιοοπ ἀειε ‹ἑ1ι1το11 ἀοο 111οο1ιοιι-
τοἔ ο.1ε 1·ὶο111›ἰἔ οτκνἰοεοοο δωιι· 473, νἔ1. ὰἰο Νοϋο. 1Ϊ1:οι· 95, 4
8, Ἀναστάσιος (4). τῶι ἕκτωι τῆς κοιμήσεως Εὐ. χηόνωι Αοίαιιες .Τιι1ἰ
[478] Αποεὺοεἰοε (4) 'Ἑοὰ 92, 12.13, ν81. ὀἰο Νοϋο ιυιἀ 98, 12.
ὁωδεκαετοῦς χοόνου παοεληλυθότο; μετὰ τὴν ἐκεινου (ἀοε 1ῖ.ιιΒ1ιγ1οἰοε)
κοίμησιν [485, νἔ1. 229, 22] 229, θ Τοἀ ὰοε 11ο11ἔἰΠοε, ἀοε 1ἔ1οἔιιΠιοιιοε
ἀοε ἶ1'11οο1:ὶεἱεϋοε1‹:1οεΒοτε. Β. αιιο11 1111 λαὐοα ιιο‹1 κοινόβιον Εὐΰυμίου

Εὐλόηκιος: τὸν τῆς μονῆς τοϋ Θεοδοσίου ἠνοὐμενον Εὐ. 198, 24; 8.111 6101·
5. ὸ1ι11ττιοτ1ἰεο11οι1 θγηοἀο (ά. 11. Με ὶὶιοοι· Οτἰἔοιιοε νοι·11αι1‹1ο1ἱ› ννι1το1ο)
198, 27; νἔ1. Πιιαἕιτ 4. 38 Ρ. 188, 25 Δ

Εὐμάὕιος: Εῦ. τις 'Τσαυοος τὸ αὐτὸ κελλίον [εὶοε Βαισαε Βοἰ (}ει‹1ο.ι·ει.]
κοινόβιον πεποίηκεν 120, 8 _

Εὐσἐβιος: οἱ πεοὶ τὸν πατοιοἱοχην 3Επιφάνιον καὶ τὸν πάπαν Εὐ. καὶ τὸν ἐπίσκο-
πον >Ε”φέο·ον ”1/Ψπάτιον 173, 15. τῆς του πάπα Εὺ. μεσιτείαη 147, 2. οιυ
11010 111ε.13ἰτι1α11ε. 189, 3; ἀοεεοη Βοαιιἰϋτειἔϋοι· 191, 2; ιπιϋοι· ἀοιο 11111-
ί1ι1Β ἀοε Οτἰἔοτιἰαεϋοιι Εοοτιτἰοε [νἔ1. 189, 2] 191, 3. 8. '1'οε1 192, 21.
ΧΈ1. 1ιιεϋἰι1ἰο.τι. οονο11. 40 [18. 17151535] Ρ. 259, 10 Ξὐ. ποεσβύτεοοη καὶ
κειμηλιάηχηη τῆς κατὰ τὴν βασιλίὁα πόλιν ἐκκλησίας. Αοτ. Οοιιο. Β. 111
Ρ. 124, 25 [Ε ῖἴ 280 111 11111 11551. 5. 1111 2 Ρ. 170, 2 Πιιεοὐιαο
ρι·οοὺ¿ι£οτ οι οὀσσιιἰάανοἶια οιασἶονιε οοοἰοοιαο.

Εὐστάὕιος (1): Ηοἔοιιιοιποε ἀοε κοινόβιον τοῦ Σπηλαίου 129, 27 [νε1.
126, 221. 218, 10; ἀἰο ΒΒο11οι1 κν1ε1ο1·εΡ1#οο1ιοιι εἰο1ι; οε ἰευ 129, 27.
127, 1 211 Ιοεοο Σέονιος και μετὰ τοῦτον Εὐστάΰιος. (}οκνἐ›311ι·ειηο.ιιιι
1ἰγ:νἰ11ε 218, 13

Εὐσταϋιο; (2): Εῦ. τινὰ καλλινοάφον Γαλάτην Οοἔιιοι· ἐὶον Οτἰἔοοἰαειοιι
189, 17

Βῦστό ον ιο ι; : Πο. μοναστήριον σνστησαμένωι πλησίον τῆι; αγίας Σιών 224, 13. 18
Εὐστόχιος: Εὺ. οἰκονόμον ὅντα ”.#1λεξανδοείας καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει

γεγονότα 198, 18. 1)ο.ι›1·ἰειτο1ι νοιι δοι·ιιεα1οτο 198, 2Ο; αιιί ἀοι· 5. ὸ1:ιι-
ττιοτι1εο1πο1ι Βγηοἀο ἀι11·ο11 ἀτοἰ Βἰεοϋϋίο νο1·1›ι·οτοιι 198, 25, νἔἱ.
17 17415 1141171111 173; νοτυτοἰιοο ειιιἴ 1:ο.ἰεοι·1ἰο1ιοιι ΒοἙο1ι1 άἰο Οι·1-
ἕἔοτιἰαεἰτοτι αιτε ἀοι· Νέα λαύοα 199, 1211. 4 1
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Εῦτοχής: 141, 22. 147, 22. 149, 18. 239, 18. 8. Διόσκοοος. τὴν Νεστοοίοο
'· ὕιαίοεσιν καὶ τὴν σύγχυσιν Εὐτυχοῦς 40, 13 [ν81. 211. 144, 15. ἀνάὕεμα

Νεστόηιος . . . ἀνάΰνεμα δὲ καί Εὺτοχεῖ 159, 21, 1:81. 159, 9. 151, 25_
Πέτοου καινοτομίαν τοῦ τὰ Εῦτοχοῦς φοονἠσαντος 118, 9. Σευῆοος τὴι-
Εῦτυχοῦς ἑτεοοδοξίαν κοατῦναι φιλονικῶν 149, 9. _ τῆς τῶν Εῦτυχιανιστῶν
κοινωνίας 47, 1.3

Εὐφὴ,ιιία± 1111191301· ὀ.0ε 1ο11ε1.11110ε 110εγ011:.1ε1:0ε 201, 8 .
Ζΐυφήμιος: Εὐ. του ἀοχιεπισκόποο Ϊίωνσταντινονπόλεως 204,1. Εῦ. τὰ ἐν

Χαλκὴδόνι ὀον,ιια·ιισ19έντα σννοδικῶς κυοώσαντα καθεϊλεν [Α11ει.ε1:ε1ε1ιιε1
σοκοφαντίαι πεοιβαλών 140, 13 [111111110 499, 1181. 140, 171, 17111. 144, 3.
Α111111‹:11ἔ. 01. Βαγτ. Α1:ε1.τ1. (1. 111180 Ν. 11. 10 Ρ. 219. 223

>Εφοαί)αιος± ό πατοιάοχὴς Ἀντιοχείας “11. 191, 2. 8110111 11111; ‹:1011 Οτἰἔθ-
1110011011 191, 1511.

Ζανάνων: Ζ. ἀπὸ Βὴταβονὕισσῶν τῆς κώμης όομωμένου 130, 24
Ζάννος: 132, 22 ε. Βενιαμίν 11110. 1111 κοινόβιον Ζοίννου
Ζαχαρίας (1): οο11.ε·τι1α.νί.9 Ραίαοοίίσιαο 1 151, 18. 150, 25
Ζαχαοίας (2): Ζ. ἐπίσκοπον Πέλλης 179, 29
Ζαχαηίας (3): 110ἔι111101·1οε ἀ0τ μοναστὴηια τοῦ Ἱἶλία 191, 21. 1171, 20
Ζήνων: '1'111·ο111ο0ε101ἔ1111,<1° 92, 8; 1111101111 115.011 1εο.11171011 92, 1.0; 8108 1ι11ο1

1ἶ.1ὶ01‹1‹011τ 92, 14, 115.011 20 Μο11ε1.1›011 98, 10. ἐπὶ τἦε βασιλείας Ζ. 97, 20.
118, 11. ἐν ἀοχηι της Ζ. βασιλείας 243, 25. πεηἰ τὸ τέλος τῆς βασιλείας
Ζ. 204, 1. παο” ιἕκατἑηωι βασιλεῖ Ζ. καί =%1ναστασίωι 203, 9

Ζωίλος: τῶι αοχιεπισκόπωι [νου Α10Χο.11‹.11·10111 Ζ. 127, 2 8. Γεώοῃο; (1)
Ζώσιμος: Ζ. καὶ Ἰωάννου 1911801· 6108 1ἰγ1·1ε1.1:οε 229, 15
Ζωτικός: τὸν ἔπαηχον τῶν ποαιτωοίων Ζ. 149, 2

"Ηλίας (1): δύο αναχωοὴταὶ ἐξελΐλόντες ἀπὸ τοῦ ὅηους τῆς Νιτοίας μηῖ]
παηενένοντο ποὸς Εὺΰόμιον, ἔμειναν δὲ παο” αὐτῶι ἕκαστος ἐν ἱὁιάζοντι.
κελλίωι, ίἰἰαητύηιος ,ιιὲν . . (11. δὲ Τἦ€ Ἀθαβίαἐ ὑπῆαχεν 51, 4. ἐπὶ τὴν
Ἱεοιχὼ κατελΰὼν κελλίον έαντῶι ἔξω της πόλεως ὡικοὕόμὴσεν, ἕνῦα ῳῦῃ
ἶδουται τὸ αὐτοῦ μοναστήριον 51, 17. 1117ἰ1±5110111”α11ι·1;011 111111 1ῖ'..ι11111δτ11110ε
51, 9. 59, 27. 57, 29. 1101 ‹10τ 1ἶ›0ε11ε1.τ1›ι111,<ἔ ἀοε: 1ῖ.ι11111γ1111οε 90, 26_
1?1·001:›γ1:01 ς101· Ἀνιἱστασις 92, 2. 1?ε1.1›1·1α1·011 νο11 .101·11ε11.10111 1111
59. Ε0Β011ε1α111· ε10ε 8011158 [494 1111 11111, ε. Σαλούστιος, 1111ἔ011ε1.11
τῶι τοίτωι ἔτει της Ἀναστασίον βασιλείας] 119, 2. 10811 Ε1011 (11·1111ἀ
2111· 1ἰ11·0110 ‹10τ ΰεοτόκος 111 .10100010111 175, 14. 0.118 1101· Ζ01τ. ςὶοε
1Δ1111;11γ1111οε 11111: Βε1.11ο.ε 1α01ἱο.11111 121, 9. 130, 17. 207, 8. 11111115-0111011
τ101· 1ἰ1τ0110 ε101· Θεοτόκος 111 ς101· Μενίστὴ λαύοα 1. 11111 501 [111‹1. 111111,
8011218 93.11011011ε1α11τ1 117 , 19. 209, 1. 1101101111; 8111108 111 0110 11011111.
1ιυ1·ἱ101‹τι11:0111·011 121, 911. 123, 2211. 0. 1. ε011101111 0111180 ὴνούμενοι,
‹1ε1.1·ι1111›0τ Βε11οε1ε πε1.011 Οο11011ο.τ1τ111οΡ01 [51 1, 73. 1101101181 Σ1111· ‹10ε 9011081
139, 21. 141, 5 ε. 1. _ 249, 17. _- 111111; (}01110111ε011ο,1Ἱ› 11111· 11111. 01110111
1?ε1.1ετ1ο.1·011011, 11υΡ1101111οε νο11 Οο11ε1;α111›111οΡ01 140, 9; 0111111111: 8011101·
Α1α801›Ζυ111¿· 1110111: 211 οὕπω τὸν ὁεύτεοον πλὴοώσας ἐνιαυτὁν ἐν τῆι ἐπω
οκοπῆι 11141110 49911140, 19. 144, 3; 1111111111: Μο.1:0ὀ.ο111οε 111 0110
0101110111ε011ε11`τ 11111” 140, 19, ε111111τ111 011011 ἀ0εε011 Α11ε01Ζι111ε 1110111:
211 141, 3. 144, 3, 115.11 10τ1ο011 (`.401110111εο11ο.1”τ 11111 ε101τ1 Νε10111`ο1ἕ01.·
Τ1111ο1:110οε 141, 2, νἔ1.¬1ΐ.ι1ε1ἔ1·. 3, 33 Ρ. 132, 19-21, Ο.0τ110111ε011αίτ.
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{Θ1·11οτ 111111 1ἶ'1αν1ε111 νο11 Α11τ1οο111ο11 140, 21. 141, 1. 17 ει. Ἀτιαστά-
σιος (1). 11111 11”1ειν1α11 11111” ο1ο1· 8γ11οο1Θ νο11 ἱ8ἰὀο11 143, 22. 148, 9;
Βῖἰοἰ ατι τ1ο11 Καὶεοι· 143, 25, ν,<¿1. 148, 10. 150, 2 νἔ1. '1Ἱ1οοΡ11.
Ρ, 153, 24- ΕΠΘ-ἔΙΝ 3, 31 Ρ- 123, θ_1Ο. - 147, 21. 25. ¬ ει.1αἔοεο1:Ζυ
[51θ νἔ1. 159, 11.] 111111 11ο.ο11 Αὶ1ε1. το1οἔ1ο1·1± 159, 7. 25. 159, 7. 125, 4;
ἀοτϋ νο11 8α11αε 1αοει1ο1111 161, 511. Ἱἶοἀ 29. 111111 518 [8α11ει.ε 8Ο_ 1ζ,θ1)θΠΒ.
111111, 111τ1. Χ11 191, 3. 4, 88 δε111το ο.11; 191, 29. 192, 3

1-ΗΖ ¿α Ξ (2) ± Ἱἶἴ. τινα οἰκονόμοιι της κάτω ,ιιοιιἦε [αοε '1?11οο1‹1›1ε1;οε] Ἱε¿›ιχού1×τιου
Ε:Θἕι11·11ο11οε ἀοι· 1.ε1111·ε1 ἀοε 1ῖ,111;11γ1111οε 58, 24. 225, 23; εΡέ1.1:ο1· ἀεε
1ζο111ο111ο11 θῦ, 18. 24, 38 11111110 [473 -¬ο11κνε1 510/511198, 2;'1'οὀ. (18, 3

ιἔἴλίαἐ· (3): Ἰἴλπιὕίοο καὶ ΤΖ τῶν του Πασσαοίωνος διαδόχωυ αοχιματιὕοιτῶο
ΕΞ” 1111 Α11ἰ.] κατὰ διαὅοχὴιι [= 11ε1ο11ο111α11ε1ο11] ὅντωι· 114, 27

1Ζ]συ Ζ έ α 8ο11ννοε1π±1· ἀοε 1?α111·1ατο11ο11 νο11 11ο1·11ει11ο111 Ροττοε 170, 22
Ἱἰσύχιος: ἹΙ. τοπ· ποεσβύτεοοπι οαιὶ τῆς ἑκκλησίας ὅιὅάσκαλοπι 23, 20. τὸν

Ίαεολόαιον Ίπἶ. 27, 1. ι7ἔ1. '1]111ο111ο111: Χ1111 Ρ. 22711. 8113111111, ο.111ο111·1ετ1.
131111. Ρ. 118611

·· 1-1-· 1 -147 1-Θαλαβ τιτιὸς Χοιστιααοϋ Σαοακηνου Θ. ω, 13. ετι τωι 2 αιαοιωι οικωιι
757

Θα Ζ¿έΖαιος: Ίωάτοιηη . . ἡσυχαστὴ; καὶ . . Θ. ό ποεσβύτεοο; οἱ ἐπὶ τοῦ παοότιτος
ἐν ·1:ηι Ζούηαι τοῦ Σάβα (}οννἐ1111·ε111ἐ1.1111ο1· 1ἰγ1·111ε 38, 18. 59, 29

Θέ%¿α : Μυϋυοι· άσε: Α1,›1·αε11111οε 243, 23
Θεό7¶),ος: 91110, 241: 11_243, 19 1
Θεοδόσιος (1): Θ. ο μεγα; τὰ της ‹.Ρωμαίω1× βασιλείας σκηπτοα παοέλαβευ

11, 3. 90, 10
Θεοὀόσιος (2): πεοὶ τὸ τέλος τῆς Θ. τοϋ Νἔου βασιλείας 223, 5
Θεοόό σιος (3): Θ. ὁ μη·ωοπολιἴτη; νο11 81‹γΒ11οΡο11ε 182, 27. 180, 3. 5. 13.

181, 14. ν-81. ΑΜ. Οο11ο. Β. 111 Ρ. 79, 4 [11 11 192 111 17111: 1071.]
Θεοὅόσιος (4): ν1τε1. 235, 27 241, 7. Ζιι 11011 Α111”ἐ1.11ἕο11 239, 1411.

νἕ1. 97, 4; 111 11/1‹±1;οΡο. 231, 2 ΚἘ1. 114, 211. 19, 14; 2111· (}1·1ὶ11ε1ι111,<¿ς 61118
1ζΟ111ο1:1ο11 237, '7-10. 238, 18423 11111. 114, 7. ῖ7οτ11ἐὶ.11;111ε 2111·
:β8,111·ο. 6108 1821113118 114, 2. 911. 128, 19. 171, 19; 17111. ίο1·11ο1· 132, 1.
18, 134, 17. 135, 19. 21. 11'1·οι111ο1εο11α1"1› 11118 Βεὼαε 188, 511. ΑΡοΡ11-
.ῦΒΘἔ111ι1.ί3ε1ι 1θ5, 1911. 197, 111. αοχῃιιαοδοὶτης τῶν ὑπὸ τὴν ἀγίαν πόλιν
7601120/ἄίων 239, 4. 114, 23. 115, 1511. 199, 13. 19, 14; ιαοὶ ‹1ο1· 111ε1.εεο11-
,σΘ1·εα1111τ11ι111ἔ 111 ξΪο1·ι1εε1.1ο111 151, 21. 152, 10. 14. κ·ἔΙ. 1 (152, 23).
Αι1εεΡ1·ι1ο11 ἰ111ο1· ο11ο τέσσαοε; σύυοὔοι. 152, 3, 1181. 155, 183. Τοἀ
11. 35.11. 529 [8α1αειε 91. 11ο1αο11ε]ε1.111· = 111‹:1. Χ1 171, 27; ἰ11τ1. Χ1
9- 22. 1110111111 ἀοι· 1ιοἔ1ο1·1111ἔ 111ευ1111α11ε 239, 281. τῶι τετάοτωι μηνὶ
τῇ; Θ. κοιμήσεως [= ΑΡ111 529] 1301111111 οιοε εα111ο.1·1εο11ο11 Α111-
Ξ(;Θ11'ΙΩ15 172, 2

Θεοδόσιος (5): Θ. τι; σχήματι μοναχός 41, 22, 1101111111; 1111011 νοι· 610111
Βῃὀο ἀοι· ο11α1Ι‹ο‹:1οτ1ὶεο11ο11 8γ11οε1ο 11αο11 Ρα1ϋ.ε1;111ο. 42, 5. 118111-
Ρ2,-1;ἰο11 ἀοε Ραυ1·1α1·ο11αϋε 42, 3. α11,<ἔο111ο111ο1· 1Ξ1·1ο1¿× (1Ξι1ε1ο1:ἰα. 41, 24.
47, 5. 28. 48, 22; Θ‹ο1·ε1ε11τ1οε 44, 25) 49, 5, 11111· 1Ξ'.ι1τ11§1111ἱοε Ιοὶεϋοτ
χν;1‹:101·ε1:ο.11ὀ. 42, 8; νΘ1Ἡο1σ11ο11ο ν”ο1·11ο.11ο111111ἔο11 42, 911. 44, 9ἔ. 1411.
·· σεν πάντων ἐπὶ εἴκοσι ίνα σε ατ1”σαι42 θ 45 ο ἐαπ ὀωτι ε ονε3 ισχη #18 Θ Ϊ 1 -(1 - ΐθ 27
45, 4. 47, 9. ταῖς μιαιφονίαι; Θ. 42,19. 2. την Θ. ἀναιὅεὶατ· 44,19.
6 )„α›,ιιεὼ1× ἐκεἰσιος Θ. 47, 28. τῶν πάλαι ὑπὸ Θ. τολμη12έ1×τω1× 93, 2

1
1
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2 Β 8 1158151151·

Θεόὅοτος: Θ. τις Γαλάτὴς 99, 19. 23. 79, 19
Θεόὀοολος: Θ. καὶ Γελάσιον, Β1·ἱ1ἀ51·, ἔκ τῆς Ἱσαυοίας ὀαιιωμἐιιους 117, 2.

129, 19. ποεσβύτεηον ὅντα 135, 18. ἔ5ε1;ο1111511 189, 12
Θεοδώοα: τὴν αὐγούσταν Θ. 173, 27. 851155 Αι1ε11511Ζ 173, 2811. τῶι τε

. . βασιλεῖ καὶ Θ. τῆι βασιλίσσηι 173, 3
Θεόδωρος (1): Θ. καὶ Ἰωάννης οἱ ἐνὕοξότατοι 172, 15; 1181. 915.151.

Ρ. 116, 11. 11 1
Θεόὀ ως ος (2): Θ. ό ἐνδοξότατος ἀντινηαφεύς 195115 6155 1011551155 1ἶ15ε1·-

51155155 293, 811. 17111. Αοϋ. ΟΟ115. 11. 111 Ρ. 29, 24. 29 [111 11111
978] 11. 5.

Θεόδωρος (3): Θ.ὶ (Οτ1ἔ5111α$1:) τὸν της Νέας λαύοας ὴτοὐμενον 197, 22.
στανοοφύλακα 197, 23. τῆς Σκυΰοπολιτῶν ,ιιὴτηοπολίτὴν 197, 23

Θεόδωρος (4): Θ. ὁ τῆς Πετηαίων πόλεως ἐπίσκοπος, 19511-515551· 511158
Βίος Θεοδοσίου [115τα11εἕ5851α511 νο11 11551151] 239, 17

Θεόδωρος (5): ”Ωοιτένὴς τε καὶ Θ. ό ιῖῖομφουεστίας καὶ τὰ . . . Ζἶῦα¿νΩιἴωι_
καὶ21ιὅύμωι εἱηὴμένα νο11 1151· 5. 81755515 1×51·τ1ε1.1τ111111 199, 3. 11115
Οτ1¿×5115ε 5.15 1ἰ51.τ5τ τι15ε1.1111τ1511ἔ5ε115111› 194, 21. 221, 2Ο; 1151. 51101,
179, 8. 18. 179, 9. τῶι νενομένωι ὑπὸ της ἐηἠμου λιβέλλωι ποὸς τὸ
μὴ αναΰοματισὕῆναι αὐτόν (Θ.) 194, 23, 5. Γελάσιος. ‹151· 1118511118
1115111: α,11ἔ511ο1τ1111511 (νο11 1ι1εἰ:ἰτ1ἰα11) 11119. Θ. 1τ51·11115111: 194, 29

Θεόδωοος (9) όἐπίκλὴν Ἀσιιιῦας [188, 29.192, 27 ; 11ι11·ὅἈσκιδας 193, 9. 1,5·
194, 29. 195, 3. 198, 1. 8. 131: Δ1ομετιανός [ε. 21. (2)] τε καὶ Θ, τῶ,.
τῆς Νέας Ζαύηας ἐξάοχων νινονώς 1×5ι·ἱ:5ἱτ11ἔ511 5111 11511 ἕνδὴμοῦσοι νοῃ
539 1115 8151595 νο11 Ο11α11ι5ε1ο11, 1751. Α51›. Οοαο. 11. 111 Ρ. 37, 3. 59, 33
[Μαηεἰ 17111 994. 1919] ιι. ϋ. Ο1·1Β5111ι1.51› 188, 27. 191, 23. 198, 1.
13; του μέοοος τῶν Ἱσοχοίστων 197, 29. 11151511 5111 11015 189, 1.11.
Μ51:1·οΡο1111ς15ε1‹αΡΡειἀο1ι1ε511511 Οα5εατ5α 189, 9; 1111111511 ὁ Καππαδοκία;
191, 24. 192, 22. 197, 19. τοῦ παλατίου κρατών 192, 22. 197, 19.
καΰ' ὑπόΰεσιν Θ. 192, 27. ιι111;51·55111·511αο 1155 1151511 858511 Ο1~ἰ-
ἔ51155 192, 4. τῆι Θ. ὑποκοίσει 192, 19. τὴν του Ἀ. συσκευήν 193, Θ_
οἱ κατὰ τῶν ὀοὕοδὀξων ὅιωνμοί 192, 11. 2211. 193, 1511. 194, 28ΕΕ_
197, 1911.

Θεόὁωοος (7): 51111851· 1155 851155 112, 21. διοικητή: ἀοε 1ἰο1ι1ο151ο11
Καστἐλλιον 112, 23. 139, 23

Θεὀὀωηος (8): Θ. καὶ Ἰωάννης .11111,<ἔ51· τ155 1ο11ει111155 1-15ε5,01„,8τθ$
215, 9. 229, 19. (1'‹5ννἑ1.11ι·511·111.11τ151· 1ἰ171·1115 215, 19. -- εἶς τῷ»
,ιιαὕιὴτῶν αὐτοῦ (ι15ε 1511551155 1·15εγ511αε115ε) Θ. τοὔνομα 215, 25
5115515115 5111 (}51ινὲ1.111·ε111α1111 1ἰγ1·111ε, 5111151111; 1115111: ‹15τ5511;›5 Ζιι 55111.
1111115511111111111α1· Θ. 219, 3. 7

Θεόὁωηος (9): Θ. τινα μηχανικόν 177, 19.
Θεόκτιστος: 1955111151· 111111 Γ1·5ι111ο1 ο155 1Ξι11111γ1111ο5 111 ε15εε511 Ρε1.11ἰ.5τ,ἰ.

1115511511 Α111ἐ111ἔ511 14, 2111. 515115 Ν15‹151·1ει55ι111ἔ 15, 1911. 1ἰο111ο111ο11
19, 2911. 19, 14. 15. 18. 29. 29, 19. 19111:11γ1111οε 15511 51511 115111 1ἰο111ο-
111011 5.11 21, 25. 23, 21. 24. 24, 7. ν51·11ϋ.1°ο1115 1151· κάτω μονή [25, 1(;_
91, 11] 6155 Θ. 2111· 11511118. 6158 1ἶιι11:111×1111οε 25, 19. 91, 15; 1Ή1. 19, 22.
851555 1111 1ἰοἰτιο111οι1 6155 Θ. 91, 2911. Θ. καὶ οἱ τῆς λαύηας τοῦ .Εὐὕυμἰου
πατἐοες 38, 4; 1751. 48, 15. Τοἀ 3. 851111. 466 [1Ξι1ϋ11111111οε 90. 1..51.15115.
15111· 1115. ν 54, 11. 13, 1111851155 11111. 1111 93, 14] 224, 25. ,ιιετἀ τὴι·
Θ. κοίμὴσιν 59, 22. 1281. 1111
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Θωμἄ€ (1): Θ- 179 ἈπαμΕὐ€ 1·1αειιπιοτιοε ὀοε 1ἰοἰηο1αἰο11 ἀοε 1Ξι1ϋ1αγ-
ωἰοε 09. 211-; 8 -ΤαΙ›ι-Θ το, 20. τω 25. 111112 512 ιωα. Κι, το. .τωπ
τιε.ο11 ἀοττι Ίἶοἀο τἰοε 1Ξα1:1ηιιτιἱοε: 70, 21-23] 1

Θωμᾶς (2): Θ. τιἐ μένα; τῶι βίωι ἰιτι Ιἰοἰιιοιαἱὸιι ιἰαε 1§ιιϋ11§ι111ἰοε 225, 2711.
Θωμας (3): 801111 νοτι Γεηόυτιο; (2) ιιι1‹1 νειϋοτ νοιι Γεηόμ-ΠΟ; (3) 136,

21:11. 137, 16

Ἱάκαββἔἶ) (1): Ί· 6 τὴ" ἐν Τῷ! Ἰοθδάωμ των 7182114401' 4-αύθωι συστηυάιιενσἑ
Θ ›

Ἱάκωβῦὲι (2): μο1)αΖό§ 179 ἐκ τῆς Μεγίστης Ζαύηας Ἱεηοσολυμίτης Ί. 129, ΒΗ.
130, 17. 2811. 131, 1811.

Ἱεηεμίαε (1): ”#1σ2ιι-έιιιοε Ιθὔ, 5. 13
Ίωεμιαε (2): Ἱ- ὅιάκοτοε τῆε Μενίστηε λαύρας 178, 1311. 179, 1111. 21

Ζαὐηα τὴτ τοῦ Ἱ. ἐπωναιιίαιι λαχοῦσα 178, 2411.
Ζκελία [ἀἱο 1-Ιεε εο11νναι11‹οι1 ι;ννἰεο11οιι ΑεΡἰι·α1:ἰοιι ιιιιἀ 1?εὶ1οεα]: 236, 20.

1 23. 28
Ίλλοὕς: μετὰ τὴν ἐν Ἰσαυηίαι ηιεγειιιμιἐιιηιι τοῦ Ίλλου τυηαυνίδα 118, 9;

νἔ1. Αιο11ι1ε11,‹¿. ε1. Βειδτοτ. Α1ἱει‹1. ‹1. 111188. Ν. 11. ΙΟ Ρ. 210
Ἱουβενάλιοε: τῶι παωιάρχηι [ἀηχιεπίσκοπος 33, 2. 28. 49, 4; ἐπισκόπωι

48, 29] Ἱεαυσῦὶὐμωιι 2ὅ, 5. Οι·ε1ἰι1αἰ:ἰοι1οι1 25, 8. 33, 28. 1§ι11εειοι1ἱοιι
ὰε-:1° 1ίἰ1·ο11ο 111 ἀοτ Εαυ1·α ὀοε 13ι11›1ηιιτιἰοε 7. Μειἰ 428 (ἰι1‹:1. Χ1] οἀοι·
429 [52. Εο1αοΠ.εῇα11ι· ειοε 13ιιἰ:1ιγ1ηἰοε.] 26, 21. 22, νἔ1. εὶἰο Νοϋο.
τθἰευ ττιἰἰτ άοιι Ρα1ἐ1ε1;ἰηὶεο1ιοιι Βὶεο11ϋ1”οι1 431 Ζιιτ οΡ11οεἰ8ο1ιοιι
Βδτποἀε 33, 2. τὸν οἰκεϊοτ· ἀπολαβόιιτος ὕρόιιοι· (ιιαο11 6101· Πεατηαυὶοιι
άοε '1'11οοὀ.οε.ἰοε) 47, 10. 48, 20. 40, 4. πεηὶ τὸ τέλος της Μαηκιαυου
βασιλεία; καὶ τῆς ἐν Ἱεηοσολύμοις ἰεηαηχίας Ί. [8ει1›ειε. 18. 17ο1›οτιε,ηει1ιι·
= 456] 80, 19. Ἱἶοἀ 458 [ε. Άναστάσιο; (4)], ιιειο1ι 44 Αιτ11:ε3α11ι·οιι
[ευ 11οο11, νἔ1. ἀὶο Νοτια] 51, 23

Ἱ(1 ·υ Ζιάιια: ἡ πατηικιἶα Ἰ. ἡ Οὐαλευτιιιιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐμγόιιη 143, 7, νἔ1.4171, Θ. 1ιαο11 ὶ11ι·οττ1 Ἑοἀο Ιταιιποιι Πιτο 1±.ιιιιι1ο11οη ι1αο11 1οι·ι1εα1ο:ιι
171, 611. ν,‹¿1. 11111 5 ιΖουλιατος (1): ἔν τϋῖι; Ί. τοϋ τυηάτνου χθόιιοις Ω, 18

Ἱηυλιανός (2): ἔστεψαιι (ἀἰο α.ιι1ὲ1:ἐ1τις1ἰεο11οι1 8αττ1α1·ἰἱ:ετ) έαυτοϊς βασιλέα
Ἱ. τινα 172, 8; ἔοϋϋὺοτ 172, 17. 1181. 1?ι·οοοΡ. Αιιαοἀ. 11. Μα.1α1.
4,46 2Η., Ο111·οη. 1?αεο1ι. 619 159 7

Ἱουλιααιἄέ (3): Ί. ὁ ἐπίκλην Ιἔωτὸς ὁ τὴι· ἐν τῶι Ἰοηὅάιιηι του Νεελκεηαβα
πθοσαγοηευομέιιην λαύηαπ πεηιποιησάμειιο; 99, 2ὅ νἔ1. 1111

Ἰούλλων: Ατιαο1ιοτοἰ:, νοῃ 1§ιιι:11γτηἰοε 1αε1εο11ι·1›οτ Αιι1ιὲἰ.ιι8οι· ἀοε Τ1ιοο-
ἀοεὶοε 45, 2

ὕπατου καὶ στηατημόν Ζιιιτι Καἰεοι· 170, 10. πάσηι τῆι συμκλήτωι καὶ
τῶι /ἶασιλεΖἸ. 203, 13. τῶι τε ΰεοφυλάκτωι ἡμῶν βασιλεῖ [οϋοτιεο 170, 10.

Έ ®Ζαυστινιατό‹;: 11188111 1πειο1ιι› εαὶιιοιι Νοἱΐοιι Ί. πατρίκιον τυαιχάνοντα ισαἰ

173, 13. 174, 12. 178, Θ. 198, 7. τῆς παηούσης ὕεοφυλάσιτου βασιλείας
71, 12. 147, 1. 184, 2] ισαὶ Θεοΰώηαι τῆι βασιλίσσηι 173, 2. ὕεῖαι κελεύσεις
17θ, 24. 178, 12. 23. 180, 2. Θ. 181, 19. 187, 18. ὕείαις διατάξεσιν 178, 2.
κατὰ τῶν Σαμαρειτών . . διατάξει ἦτοιτιόμωι 174, 14, να1. ἀἰο Νοτο.
ΐὅιαστοπϊ κατὰ τῶν 'Ωηιγένους δογμάτων 192, 1. 12. τὰς Νεστοηίομ καὶ
'Ωηιαιένουη αίηέσεις αιιεΰεμἀτισεν διά τε τῶι· ὑπ) αὐτοῦ αιειιομἑιιωτι ἰὁίκτων καὶ
ὅιὰ τῆι; νῦν συναΰηοισὕείσης . . πέμπτης συνόδου 178, ΰ; 1781. 83, 8- ΒΟ-
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2 6 8 Βοἔἰειἰεαι·

11111. ‹11ο 5. 8γ11ο‹1ο 198, 21; ὶὶ11ο1·εο11ς1ο1› 111τα 1)οο1·‹1τα 2111· 111111511-
εο11τ11"τ 115011 .Το1·ι1εα1ο111 199, 7. 1101111111 ‹:ιο11 Οοοἰἀοητ νο11 ἀετ 118111-
Ρατὶοη άοτ ε1.τἰε1.11ἰεο11α1·1 1ἰὁ11ὶ,α‹1 ‹1ο1τ 1ἴει.11ε1ε11ατ1 ι111τ1 θ‹ο1›11α11 178, 25Η.
1)ει°ο1‹1τ1111ἔο11 : 1Π1·11ο11ι111ἕ 211111 Μἰἰ:1·‹1ἔο111:ο11 : θ.1·ἰὶ11‹1ο1111ο1·ε1:ε1ἔ [1 . ΑΡ111]
527 [ἰ11ι1. Ί] 170, 13. 14. 22. 111ο11ατ ‹:1ο1· 1ὶοἔ1ο1·ι111ἔ 1118111115-11ε
[11. ξἴατι. 11161. 1711 _ 529] Έο‹1 ἀοε Έ11‹1οε1οεἱοε 239,29. Θ. 115-
ἔ1οτι111ἔε] 5111· Ε94. 1.ο11ο118ῇει.11ι· ἀοε. Βαισαε, Ρ. ο. 11 Εα111Ρας111 οἱ: Οτθετ-18]
= (5. 1)ο2.) 532 '1'οτ1 ἀοιε 851155 184, 1 1181. ἀἱο Νοτα. 1θ. ΒΘ-
ὲι1ο1·ι111ἔε)ει111:, 1\Τονο1·1111οτ 542 [111‹;1. 111 21 Θ, 9] Βοἰεα 1ἰδ×1·111ε. 115511
.1ο1·11εο.1ο111

Ίουστϊνος: Ί. την βασιλείανπωαλαβών 192, 11. αὶὕεῖαι κελεύσεις 132, 17,
11. 14. 22. 103, 2. ἐπὶ ϋ4ναστασιῖοο -, ἐπὶ του εῦσεβῶς βασιλεύσαντος
Ίουστίνου -, ἐπὶ . . . Ίουστινιανοῦ 148, 25. 'Γοἀ 2. Αυἔ. [527; κ·Ξ1__
εὶὶο Νο'οο], 11ε1.ο11 9 1ἶ.οἔἰο1·ι111ἔε1ε1111:ο11 170, 18 1

Ίσὀινέηόης: πεοὶ τὸ τέλος τῆς βασιλείας Ί. τοϋ Πεησῶν βασιλέως 18, 21
1 19, 4. 111151: ‹11ο Ο111·οτ1ο1οΕς1‹1 ν,‹¿×Ι. Ν51ε1ο1‹ο, (`ἑοεο11. ε1. Ρετεοι· υεκκτ.

41911.
Ίσέὅωοος: Ο1·1,‹¿ςε±111ε1ε11, 1.‹1ἰ1.α1· 6101· 1?1·ο1οο1‹111ε1›ο11 197, 29. ἔοε1:ο±1οο11

198, 17
Ίσόχοιστοι 197, 17. 20 8Ι›οἰ:1.11:1.111ο οὶηοτ 1)ε1.1·1σο1 ἀοι· Οτἰἔο111±1ε<ι;θΠ_

17,11. 230,10 Βιπιἔτ. 4,38 1
Ίωἀννης (1): Θεόὕωηος καὶ Ί. οἱ ένὅοξότατοι 172. 15 8. Θεόδωρος (1).
Ίωοἱννης; (2) ὁομώμενος ἐκ τῆς πόλεως Ιίηατείας Ί. κόμης ΰ·ησα·υ@ῶμ Ζηη.

ματιζων 244-, 19. Β1·ι1‹1σ1· άσε 1?1ε1.1›ο11 (2), ετἰίὶεαἰε ο111 1ἰ1οεἰ:Θ1· 244, 16
Ίωάννης (3): 75.151· άσε Βαιοαε 87, 7 ε. Ζίόνων
Ίωἀννης (4): Ί. σχολαστικὸς ὁ τοϋ έκσπελλεοτοῦ 193, 3. 172, 21
Ίωάννης (5): ιἴατοι· 1ἰ§ι1·111ε 194, 20. τὸ ἐπισκοπέῖον ιιοατῶν καὶ τῶι

μητηοπολίτηι συνεὅρεύων 180, 5
Ίωάννης (9): Ί. τῶι έπισιεόπωι .Κωνσταντινουπόλεως 158, 2; ν,<¿ι1. 6115 Χοτεε
Ίωάννης (7): Ί. . του ᾶαχιεπισιιόπου ”%1ντιοχείας 29, 9 ε. Δόμνας (1). ὀοϋοηόξου

ὅντος καὶ τοῖς Νεστοηίου ὐπεημαχοῦσι συνναπαχὕέντος 33, 11; νἔι Πτἱἱ
Ίωάννης (8): Ί. τὸν Μαοκιανοῦ υἱὸν ἐπίσκοπον [:111 ἀοτι ἰ1111·1ἔο11 81.ο11θ11

αηχιεπίσκοπος, τὸν τὴν πατηιαηχίαν διαΰεξάμενον 125, Θ] Ίεοοσολύμων
πεποίηκεν 150, 8. νο1·11σ.Η›οί›, ί11α1ἔο1ειεεο11, 1ο1·ἰ11ἔ11 01115 1ν1ειεεΘ11κκ>1--
εε1111111111Πε Ζ11ετ1111111ο11 150, 13_152, 2. 13. 153, 7._1ΰ2, 19. 195, 211.
-168, 4. 18, 169, 1. _ (ἔοἕηοτ ἀοι· Ο1·1ἔ‹111ἰι1ε'οα11 125, 511. 1)ε1#ος>11:
Α1111›εε111τ1·1τ1› 1. ΒΘΡΙ1. 519 [ἱ11‹1. Χ] 159, ,10. 11. 1061 20. ΑΡι·11 52.1
[1Πς1. 11 = Βαιοαε 89. 11ο1;1‹±11ε]5.1111] 170, 5. 1; Α1111:ειιο11: 7 .Τ. 7 ΔΕ
170, 2

Ίωάννης (9): Ί. τῶι Αἰνυπτίωι ἐν τῶι Χουζιβοι 134, 19. Ί. ὁ Χουζιβι'±.¬);
1 τὴν αὑτόυι [Οαοεειτοει] τὸ τηνικαῦτα ὶεοαοχέαν ένκεχειοισμένος 162, ;1.;,_

1911581. 4, '7 Ρ. 157, 20-29
Ίωάννης (1Ο): ὁ των Σαηακηνῶν ἐπίσκοπος Ί. 8.111” ἀοτ 8γ11οὰο νο11 011111-

1ιατ1ο11 41, 10; νἐ1. Αοτ. Οο11ο. 11. 11 Β Ρ. 39 Ίωάννης (39) 11111: 1151·
Οοττοατυτ Ρ. 1θΟ

Ίωάννης (11): Ί. ό ἐπίσκοπος [Κολωνίας Α1·111α111ειο 1 202, 19] καὶ ήσυ-
χαστής νἰτε. 2Ο1_222, 16. Αυε 11511 ο.11‹1ο1ιο11 1ἶ111ο11: 105, 19 νἔ1.
205, 211., 113, οτι. νἔι. 5106, ατι. 196, 22 1181. 2511, 1ο, 11,
1:81. 216, 1311.; 189, 15; 83, 15. 195, 28 νἕ1. 217, 21. 1)ε1.1:1ο1·ι111ἔο11:
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8. .1ε11111α1· 454 [111‹:1. 711 Μα.ι·οἰε111ε 4. 11οἔἱο1·11118ε]ε1.111·, νοῃ 111111
εο111ε11 1οο1·1ο1111ο1›] 0151111111; 201, 10 18. 491 [111‹1. Χ1111 38. 1111110118-
]α111· (= 105, 23), 1111 311.111· 1151 1311Ι‹ο.ο111ο11 ἀοι· ‹1ο1·1›1εςο11 1ἰ1το11ο
(12. 1)οο. 490) 111111 ε1ο1· '1ἶ111·ο1111οε1›ο1ἔ1111ἔ ἀοε Α11ε1.ετε1.ε111ε, 11ἕ1. 104.
24 111111: ἀοτ Νοϋο, 11:11:11 εο111ο111 οἰ,<¿·ο11ο11 Βο1·1ο11τ] 1911111113 111 ἀἰο
Πίενίστη λαύοα 204, 23_2Ο5, 2. 492 [2. 321111· 1101· Α111νοεο1111ο11: 111
άς-11· 11ε.11ι:ε1., 11111111 ο1ἔο11ο111 Βοτἰο111: 205, 23, νἔ1. 112, 10. 17] 205,
20; 21. .Τ51111111· 54. 11ο11ο11ε]ε1.111· ἀοε 81111118, 2. 311111· ‹1οτ Α11111οεο1111οἰ1:
ἀοε 1. 111 ἀοτ 11111115. 1118.. Χν 110, 1-3 13511 άσε κοινόβιον Καστελ-
λίου. 493 [8οΡ11ο11111οτ, 111121. 1] 1ὶ11ο1·11ἰ1111111. ἀὶο 1)ἰε11:ο111ο ἀοε ξενοδόχος
205, 27. 490 [111ε1. 1111 Α111ε111ἕ, ε. 17 8. διακονία] νοῃ Πῃῃ νθ1.ΜΠἀθ1.(,θ
Οττ1ἰ11α111ο11 211111 Ρτοειοδιϋοτ 207, 5. 503 [50. 1.ο11ο11ε,1ε1.111: 111‹;1. Χ1]
Δ11ε1ο11ο1·οεο 111 ἀἰο ῖινϋετο 209, 10. 11. 509 [111‹:1. 11 50. 1.‹111οτ1ε]:1111·]
Β.οο11;1ε1ο11 111 1111151· Ζο11ο 11111· Ζἱίενίστη λαύοα 212, 24. 25; 1181. 11111
Νοϋο 211 214, 4. (5. 1)οο.) 532 [79. 11ο11ο11ε]ι1.111·, 24. 11111· 1ὶοο111ε1ο11,
νο11 509 1111 εοτοο1111ο11, 111‹:1. Χ 11111111 11.111” 531] 8ε111ι1ε Τοἀ 214, 4. 5,
ν,‹ἔ1. ἀἱο Νουο. 543 [90. 1οΒο11ε]α111·; 11111 111‹1. 171 1111131; 211111 Νονο1111οο1·
542] 1ἰδι1·111ε Βοἰεο ι1αο11 .1ο1.·11εα1ο111 111111 1311811011 άοε Ί. 210, 8. 9,
1181. ἀἰο Νοτο. 550 [104. 11ο11ο11ε]ο.111·, 11:1.ο11 νο11ο11‹:1ο1;ο111 47. .111111 ‹1ο1·
Βοο111ε1οτ1] 11οο11 11111 11011011 222, 9. 10 -. Ί. τὸν τα πλεῖστα πεοὶ
Εὐὕνμίον καὶ Σάβα . . διηγημάτων ἐμοὶ παοαδεδωκότα καὶ εἰς τὸ ταῦτά
μέ αναν.οά1ρασὕαι ὀιενεὶοοντα 105, 19. 39, 18 111161 50, 19 [ασε ὀ.ο1τ1
Μιιηάο άοε 8ε111:1.ε]. 100, 8. 107, 23. 201, 10. 205, 2 11811. 105, 1.
205, 23. 212, 10. 222, 3

-Ιω άιιωης (12): τον αναχωοητὴν Ί. Ίἔλλαδικόν . . τῆς Νέας λαύοας ῆνούμενον
124 1. 99, 19. 7 Α1111;εῇ11.111:ο 124, 11. 1)1·ο1111ο2‹111111ἔ 124, 311.2

>Ζωά-μῳῃς (13): Ί. Βυζάντιον ἀπὸ τῆς ποώτης τῶν σχολαοίων σχολῆς εἰς τὸν
μοναδικὸν μεταστάντα βίον . . . . ήνοὐμενον ἀοε κοινοβιον του Σχολαοιον
128, 17. 25. 245, 5. 1111111111: Α111·ο.1τ1ἰοε 111 6155 κοινόβιον 5111 245, 10.
τῶι Σχολαοίωι 245, 17. Ίωάννου τοῦ Σχολαοίον 245, 33. 240, 22. 35 11111118-
]:1.11το 128, 27

Ζω (ξμωης (14): Ί. τινὰ ἀπὸ σχολαηίων, ἠνούμενον (‹1ο1· Νέα λαύοα 11ο1 άοι·
Νο1111οεσ1›Ζ1111¿ι 554) 199 20( 3

Ιωάννης (15): ἀπὸ τῆς 'Ραιὕου Ί. ποεσβύτεοον 20, 11 ε. Ἀνατόλιος (2).
1)1·οε1ογ1:ο11 ατι 11111· 1ἰ11·ο11ο ‹1ο1· 11511111 ἀοε 1Ξ111›11§ι1111οε 20, 24. 28, 19

Ίωοὶννης (10): Ί. ποεσβντέοου τῆς κατὰ Κόοινϋον ἐκκλησὶας 11111101· ἀοε
1ίγ1·1α1‹οε 223, 3

Ϊωάννης (17): Ἀντωνίου καὶ Ίωάννου 127, 8, ε. >.×1ντώνιος (2). Ί- ὕιάκϋϋου
της Ἀναστάσεως 127, 12 = (8)

Ίωάννης (18): Θεόδωοος καὶ Ί. 215, 9. 220, 10 ε. Θεόδωρος (8),
Ζωάννης (19): Ζωσὶμου καὶ Ί. .Τϋτηοτ άσε 1ἰγ1·ἰε1.1:οε 229, 15. Ϊ. 232, 4.

8. 11. ο1·Ζϋ.1111› 1ἰγ1±Π1 ο111ο 0'±οεο11ἰο111›ο 233, 511.
Ἰω άννης (20): ὀύο νἐοοντας οὕσπεη κατέστησεν ό Σάβας σὺν τῶι Σχολαοίωιι

Ί. καὶ Γοηνόοιον Ποντικοὺς ὅντας 245 17. 32
Ζω άωνης (21): ἀναχωοητής τις Ί. 1111 μοναστήηιονΊἰνίὶεμανείΰ 111 81ιγ1111οΡο1ἱε1

103 151 1
Ἰωάννης (22): Ί. Ἀλεξαπιδοεύς 92, 1811.
Ιω άννης (23): Πέτοοαι τὸν Ἀλεξανὕηέα καὶ Ί. τὸν Στηοννὐλθ". ΟΙ'ἰἔΘΙι19811ΘΠ›

σύνκελλοι ἀοε Ραϋ1·1ατο11ο11 Ρε-11:1·οε 193, 17. 195, 9

11 .
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Ἰωάννης (24): Ί. τὸιι εὐυοῦχοιι τῆς μονῆς Πἰαοτιιῃιἶου κοατοῦυτα Οι·ἰἔΘ11ἱο.ευ,
ἠηιούμειιοιι της νέας ἐκκλησιἶας 198, 17

Ἱωάιινης (25): Ί. τις ὕιάεεοιιος της (Μεγίστης) λαύοας καὶ καιιονάοχης Οηης
ἔοῃἰπετ 189, 24. Ί. 192, 18 ννο111 ἀο1·εο11οο

Ἰωάννης (2ϋ): Ί. τοῦ ἐπἰκληιι Ζἰ'ηοιιτοόαί,ιιοιιος Οι·ἰἔοι1ἰο.ε°τ. 189, 25

Καισάηιος: Ἀιιτιοχεύς τις Κ. ἐν ἀηχαῖς πολιτικαϊς πολλάκις εῦὅοκιμἠσας 58, 11_
ό ἕιιὅοξύτατος Κ. 59, 4. 58, 28. 59, 10. 14. 21

Κάλλιστος: 192, 18 Ο1·ἰ,‹ἔοΠἰει.ετ
Κασιαιιός: Κ. τὸν Σκυὕοιτολίτηιι [281, 15] 195, 9, τὴν τοῦ Ζοιηωα Ιιιομὴμ ἐν

Σκυΰοπόλει συστησιἱμενοιι 195, 14, ποεσβύτεηοιι της ιιἰεγιἶστης Ζαιιηας
195, 12. 231, 15 νἔ1. Κ. πηεσ/ΜΤΘΩΟ; %‹1ὶ μϋιιαχὸς λαύοας τοῦ Σάβα ΑΟΚ
Οοηο. Β. 111 Ρ. 50, 14. 85, 38 = Μειηεὶ 17111 1018. 991, ειιτε ‹:1. .1ει1ιχ-
58ϋ]; 11ο,¬¿×ι1ΠποΠοε ἀοτ λαὐηα τοϋ Σουκα 231, 15. 191, 9 [Α111ῖ:εΖΘἰῖ.
8 .1ε1.111·ο 195, 191; 1τ1:οἔι1τΠοΠοε ἀοτ Μὲγίστη λαύρα 195, 9; Αι11ῖ:εΖοἰ·ι;
10 1)1ο11ετῖ;ο 195, 15. 1061 2Ο. 11111 547 [ἰ11τ1. Χ 1θ. 18.111· ἀπὸ τῆς κοις

1 μήσεως τοῦ Σάβα νο11 531 {¿;οτ·οο11Πο1;]. ἰἴ. τὸ λείψααιον 184, 15
]ἔλημ‹ὶτιος: Πίαηωιι καὶ Κ. ΒΟ, 7. 81, 8. 15. 17. 21
Ϊίύπιωιι (1): Ίωάιιιιιης (3) ό ἐπικληΰεὶς Κ. νειωι· ἀοε 851158 109, 4, 92: 2η`

τοῦ τῶν Ἰσαύηωπι ιιουμἑηου κηατουιιτι 92, 28 νἕ1. 87, 11. εἱεἰιὥὺ ἰιχ
Α1οΧει.ιπ11·ἰο11 1Ο9, 5

Χύιιωιι (2): Χ. Λύκιοιι 196, 22; :ιειο11 851158 Έοεὶ (582) ἰι1 ἀἰο ιπεαιίστη
λαύοα ·Βο1υ.Πἔ1: 195, 25; 1·1οἔι1111οι1οε 198, 2Ο. 198, 2. 118.011 1ἰοι1-
ε1;ει1π1:ἰτιοΡο1 ΒΘΡΒ. 551 [ἰ1π1. Χν Αιιίοιιἔ] 198, 5. 7. 22. 1ιἰ1οο11ιι$
ἔοςωι άἰο Οι·1ἔοηἰο.ε°οο:ι 198, 14. νς1.1Ώιπιἔι·. 4, 3813. 187, 8. 188, 25

Κοσμας (1): τοϋ σπηλαίου [ιι. 1. στόλου] τοῦ άηιίου Κ. 1.58, 8
Χοσμας (2): τρεῖς ἀὕελφοὺς Κ. καὶ Χούσιππου καὶ Γαβοιήλιοιι 25, 2Ο ε. Γαβοιή-

λιος. τὸιι Ιἔαππαὀόκηιι 82, 25. 88, 80. 25, 18. διάκονος τῆς Ἀναστάσεως
82, 24. πηεσβύτεηος [49, 3] σταυηοφύλαξ [34, 7. 48, 12. 49, 13. 52, 'ῖζ
55, 22. (39, 7] 83, 30. 1)1ο1›τοΡο1ἰϋ νοιτ 81:γ1›1ιοΡο1ἰε 55, 21 [Ρ›_·οΡ11θ„
τοὶϋ 25, 4); Απππτετοἰϋ οϋννα ΒΟ .1ιι.11το 55, 2

Ιίυοιακός (1): νἰτει. 222, 21-4235, 24; νἕ;1. ‹:1ἰο1:ιπ·Ζο 111;›οτεἰο111: 29, 271ῖ_
1)ειῖ1ἰο1·ι1τ1ἔο11: Ο‹ο1οι11·ἱ› 9. ξἶειαπ. 449 [ἰ11‹1. 11 περὶ τὸ τέλος τῆς Θεοδοσίοἰ.
του νέου βασιλείας] 223, 5. 18. 1..ο1›οΠεῇει1ττ = 85135. 455 [ὶι1‹1. 17 Αιιῖ.,
υῃἔοιπετιι Ατιαετειεὶοε 8. 1)ει.ΐ:1·ἰει1·ο11ο.Βε]511ι·, Εοοι1ε 9. 1ὶο8ἰοι·ι111ἔε)η.1Π;.
ε. Ἀιιαστάσιος (4)] ΑΠ1‹υτιίἱι 111 .1ο1°υεΘ.1ο111 224, 9. 9. .Ϊει.11ι· ‹:1ο1· Αιις
ννοεοτι1ιο1τ.1η 1)ει.1ϋ.εϋἰιιε1, 5. Μὲὶτκ 475 [ἰ11ὀ.. Χ111] Τοὀ. ὸἱοε. ίἔοτειεἰιιιοε
225, 17-¬2Ο. 27. 1.ο1οοΠε)ο.11ι· _. 475 1Ξἰητ1·ἰ1τΒ ἰτι άἰο 1ζειιιι·ο. αοε
1Ειι“ο1πγπιἰοε: 225, 24. Διτςςυευ 485 [ἰ11ε1. 17111 1Σι1‹1ο, 115011 Α1;›1ο.ιιἘ εἱοε
12. ξΓ51π1·οε Πειο1π Πιιτ11γΠπἰοε Τοἀ 225, 6] 1Ξἰ11“τι1·1ϋϋ ὶιι ‹:1ἰο λαύοα του
Σουκα. 45. 11ο1:ουε,ηει111· [νἔ1. ἀἰο Νοϋο τιι 227, θ. 7] = λςῃ, Ζειὶιῃμ
7.ιάι>ιιιιε καὶ ×αι·οι×άιιιιιιε 228. 28. ιν. 1.ω›θΠ.μ.1±± = 525 Εωἀ. 111:
Α11ο.ο11οτοε.ο ἰιι ἀὶο ννϋεϋο 227, θ 8; κνὲ£11τοι1‹;1 ἀοτ Ροετ [853 εο11
= 1. Οο1:.541/2 1ο11.19Ρ11.1?ο.Β1·.Οι·. 18 Ρ. 539 [487];ἰι1‹1. ν = 1. ΒοΡτ.-
541/2 Μει1ο.1. Ρ. 481., 8 Τ11οοΡ11. Ρ. 222, 22, ο.ιιἙ οἰοιι ῖιἶὶτιὶοοι· 541/Ξ
1”ἰ:ὶ11τ1› 1?1·οοοΡ. 11ο11. Ἑοτε. 2, 22 Ρ. 250, 13. 251, 9] 111 ἀοι· λαύοα του
Σουκα 229, 1; 99. 1.ο1:οτ1εηει11τ Ξ 547 νοῃ Νοιιοτυ ἰη ἀἰο ῖνὶὶεῖ-Θ
232, 2. :1ο.ο11 Α1›1ο.υί ἀοε 107. 11ο1:οτιε]α11ι·οε = 555 Ἰἶοὀ, 284, 80.
235, 19. _ τὰ πλεῖστα τῶν ἐπι τῆιδε τῆι συηηιηαφηι. [ά_ ἰ_ ἀθῃι Βίο;
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Εὐΰυμίου] ἐμφεηομἐιιωυ ὕιηαιήσεωυ παθἐηωχἐμ μω 30, 8. Εῦ,9υμ,ι0„ οἱ
ὅὶάὁοχοι ὅὶηαιουτιτο τῶι ταῦτά μοι ‹1ὶ1ηιησαμέ1›ωι Ιί. 34, 2. 35, 10. 223, 9.
ἀηχὴν ἐποὶήσατο ὕὶηαιεἰἐτὕαί μοι. πολλὰ περὶ Ζἶὐὕυμιἴου τε καὶ Σάβα 231, 23.
232, 14, παηὰ Τεοἐ/ἄωυος (1) καὶ Γαβοιηλίου μιῃ9ὼ,› ἀχῳβῶς 46, 10.
Φίὀου (2) δι7ῃιηο·άμε1ιο1ι τῶι Κ. 35, 10. 1
,α%ός (2): 1·18ἔι1111811ο8 8188 κοινόβιον του Σπηλαίου 125, 22. 27 8. Γεώο.
7,0; (1). ]Ξ11στά12ιος (1) `
,α%ὀς (3): δύο ἠ1ιου,α.έ1ιωυ Χ. τε τῆς λαύηας της λευομἐμης [!,„,ῆς κα)
]Ϊ6¿7%θατί0υ τ"'ὸ§ ΟΤΘΜΤΟΌ 21111' 6181· 5. 8311818118 (ἔ8ἔ811 1118 Ο1·1ἔ81118811811)
198, 28. Π118ἔ1·. 4, 38 Ρ. 188, 25

,υη ιακὔος (4) [ν8.1·111111›8τ1 κυηικοσ 111111 κήηυκοσ]: 11118 818111 1)ο1·Γ8 Φαθάρ
79, 27. 80, 1. 2. 5.

„Θ,%ο;= Κ- ποεσϋιξτεοἶε καὶ 311×<1ύιιε7ο; κω 81-‹ιι1€›ο.,›ι11αε 101, 1. 7. 21
15 12.208 ΗΝ Κ τη της Α.7.ες‹±11ϋι1εω1› 11211.-ειι11.1(›εια, 82, 17. 88, 1. 111, 181Θ , . . _ ,_ ·πεσεὀηου [αηχιεπισκ. 32, 1 ι. 33, 4. 144, 17. 149, 17] 13811101· (Ιω Οϊῃιο-

6102610 4323- |144› 17; 8111 11181· 81817811 8Ρ118818811811 81111888 32, 17.
33, 4; 8. %1%0%ΦΟ€ (2). νο11 88118158 111111 1)1ο81‹ο1·ο8 ἔΙ8ἰ8118881181117
14,9, 10

„η,;_:.‹›ε 12% 8118 81ῳ1.118Ρο118, 1781. 180, 118. 71, 2ο. 218,10. 217,18.
164. 105 8· 941011 Γεωωὶωἔ (2) 11811181· 1811811888, 8. Ϊωατιιιης (5).
Μωοτοι· 0118 8811811111) 180. 20. 181, 1. 7ο, 21. 218, 12. 217,18,
ἀἰθ 12118 ννω· 81118 1ο88Ρ1188118 118ννο1ε1811 180, 21. Ν.:1.11ν81·11ϋ.11:1118
άθχ· 11111881· 1188 1811881188 Η88γο11118τ88 211 Κ. 11.1τ81·111111ι18 217, 13-19.
ΕΕ21.1.1ΡΒ81›81181ι 111181· 88111 11811811 71,12-72, 7 [νἔ1. 70, 23]. 215,
72217, 12; 51181· 1118 138,1¿8ἔ11ι1111ἔ 111111 8111188 111 1`1·1ζ111881›81· .Τ11ἕ811‹:1
181), 911., 111181· ‹118 Ζ8111 1111 1ίο111ο111ο11 Ω188 11111τ115×111ἰο8 [ν1¿1. 71, 4]
6118 191°Ζἑ111111118811 72, 5_82, 11 [ν1¿×1. 72,15. 18. 21. 74,25. 75, 7.
11, 28. 27.77,11. 111. 28. 78, 1. 81,17. 18. 82, 8. 81, 111 1111-1111108
ΕΟ-ωικοωιοβιώτηε 231, 22. 232, 10] 111 6118 λαὐηα τοῦ Σουκα 8888158118
229, 711. Θ88Ρ1·ϋ.811 511811 τ118 Ο1·1ἔ8111ε1817811 229, 2011.; Α11ί11ο.111118 111
άἰθ Νέα λαύηα 83, 7-17. 199, 21-2ΟΟ, 3, 1.11181·818ε1811ι11ἔ111 1118
Ζιίεμίστη λαύρα 187, 22¬-24. 217, 21-23. 13118811: 118188 νο11
51;§ι1111οΡο118 118811 .181·118ε1.18111 ΝΟΚ181111181· [71,17] 542 [15. .1111111
11,ιε.ΐ71Π1Θ1ι$ 71, 12] 111ε1. 111 215, 9; 11818 81111 8. 11811. 543 118ἔ11111811‹;18
9Ο_ 1.81:›811818111· 1188 1ο11ο.111188 1188γο11881188 1182181111 81811 11.1ιί 8811
13858811 1ἰγ1·ἰ118 1181 1311888111, 1781. 215, 24 111111 217, 11 8. 1118 Νοϋο
2,1 21.5, 8; 191111ι1·11;11 111 81118 1ἰο111ο1ο1ο11 8188 19ι11111γ111ἰο8 11111 545
Εἰῃά. ν1] 217, 12. Β81881:Ζ1111ἔ ()'ε1.88ἰ1111ε 1111 88.18 1188 81111118 547
[ἐπὶ τῆς παεελὶλοὐσηε δεκάτης 2116] 184,13, νς1. 1013, 12. 138ε.8ττιι11ἔ
6181- Νέα λαύηα 21. 58111. 554 [111‹:1. 11, 23. 18111· 1111811 8.τ11188Δ1ο‹:ὶ,
νΟΠ1 5. 1382. 531 811 ἕ81·881111817]. 118811 81111111 2 1111111811 [83, 21] 111181-
5ὶθά81ι111ἔ 111 ‹1ἰ8 Μεγίστη λαύαα 187, 22, 217, 22. Ζἴ. πηεσβυτέηου της
7-αύηας του Σάβα 241, 8. 9. ποεσβυτέοου καὶ μουαχοῦ 85, 7. 235, 25.
Θ, ἐς-11181· Β81·1811'ο 111181· 8118 14111818 811 881118111 1818111 82, 2811.; 8. 1811181·
Γεώηηιὶοε (2) 111161 Ίωάυιιιις (10), 1›8εο11ε181·8 105, 19. 1181· Βίος Σάβα
(#8: νοτι νο1·1181181·8111 88Ρ18111› 1781. 50, 1211. 84, 24 [ἐν ὅευτέηωι λόαιωὶ,
νἔ1. 212, 17. 231, 241; 811811 αοτ τ18ε 1ο118111188 1188γ81111.81›88 κνἰτὀ.
105, 27 8.11ἕ81:ἰ111‹1181›, 11181111 8ο 8811811811 1181 6188 Α111·11.111ἰο8 ‹188
Βἰ5811οί8 νο11 1ίτ8.1›1ε1 128, 25. 1988 11181888 1118181181 81111811: 8τ νο11
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1ο11αι1ι1οε 11οεγο1›ειε1οε [1Ο5, 191 ιιιιἀ 1ίγι·1ει1εοε [3Ο, 51 ει. Ἰωάννης (111
111161 Ζίνοιακός (1); αυἰ εἰο εἰηἀ 82, 3011. ιιηἀ 85, 711. Ζιι 1οοΖἰο11Θτι, νἔ1,
αι1ο11 ἀὶο ει11ἔο1τιοἰι1οτ ἕο1πο.11›οτιοιι Βὺο11οτι (Ξ, 5. 9, 4. 45, 2'7. 5Ο, 15-
57, 15. '71, 2. 1)ο.ιιο1οοιι Ισατϋο οι· Ζο.1ι1ι·οἰο11ο Θοννἐ11ιτ·ε1τιἐ.ἰ.ιυ1οι· Εἰὶτ
οἰτιΖο1ῃσ Οοεο11ἰο11τοΠ, ε. Ἀναστασία [14'7, 81; Βασιλίνα [220, 31; Γεηόπω
Με (3) 1131. Ιὅ_1'?1: Γεώννιοε (2); Γνηνόνιοε (2) 190. 11; Εῦστὼ
υιος (1) [218, 131; Θαλλέλαιος [38, 18. 55, 20 τυεαιιπωοιπ 11111: 1ο11ει11ῃοε
1·1οεγο11ο.ε1›οε1; Θεόὁωοος (8) [215, 10. 251; Ίωάννὴε (19) [233, 5:θἔ.1ἔ
Ζἶαῦλος (11) [1Ο5, 131; Τωέβων (2) [13, 15. 35, 1Ο1; ἄιὕεται παςἴ ἡμῖν
164, 10

Κνηιων: 11. ἐκ τῆς Τιβεηιάὅος ὅομώμενον, πηεσβύτεοον τοῦ έν Σκυὕοπόλετ.
οἶκον του μόοτυοος Βασιλείου 26, 12. 1?ι·οε1σγ1›οι· ἰιι ε1ο1· 11ο.111·ει. αοε
1Ἑι11:11§ιι1πἰοε 211, 24. 23, 19

Ζἶωνστἀντιος: τῶν Ζί. χρόνων 9, 18

Λάζαρος: Λ. τινὸς τὴν ἐκείνων [>Ε”Ζπιὕίου και Ἱἰλία (3)1 ὴνεμονίαν ὀιαὀεἑγμ
μένον 11.5, 1. Λ. καὶ Ἀναστασίον (5) τῶν κατὰ ὀιαδοχὴν (ιιασἶιιοὼτασιαοτὶ
ἀοχιμανὅηιτῶν 115, '7

Λεόντιος (1): τοῦ οἶκον τοῦ μάητνοος Λ. 111 Τι·ἰΡο1ἰε 88, 25. ἶ1ἔ1. 11111. 11101811-
ἰυ1ι.Αιπο.1. Βο11ειη‹1. 22 Ρ. 35, 28. Πυαἔιτ. 3, 33 Ρ. 131, 3Ο

Λεόντιος (2): Λ. νοἰιτοι· υτιἀ Νο.ο11ίο1ἔοι· άσε Βὶεωσοἰε ΒϋεΡ11ει.ιιοε νωι
1'τὶΡο1ἰε (18, 20. 25. 29

Λεόντιος (3): Λ. τὸν υεντεηάοιον (άσε 1Ξυιϋ11γ1τιἰοε1:1οε1:οτε) '7Ο, 12. 15 :
11ο,<¿ι1π1οι1οε '7Ο, 23

Λεόντιος (4) Βνζάντιος [1.'ῖθ, 12. 179, Θ. 139, 2. 130, 4. 81: εἶς ὺ-ττάοχωυ
τῶν μετὰ τοῦ Νόννον εἰσὁεχὕέντων ἐντῆι Νέοι λαύοαι 1'7θ, 13 [νἔ1. 125, 18-
230, 291, Οτὶἔοι1ἰειε1›[1'7θ, 14. 16.229, 141, Βοἔ1σὶΒοι·ὀ.Θε Βο.1οο.ε[1'7ΰ, 11]
αυἱ' ἀοτ Βοἰεο τιο.ο11 Οο11ε1πε.ιι1:ὶιιοΡο1 530, νοι1ὶ11τ:ι ἀοτἰ: Ζι1ι·ἰ1ο1:ὲ·Θ1ειεεοι1
119, 10. ἔνέχων ἔκπαλαι τῶι Σάβαι 190, 8. τῆς ἔν Χοιλκὴὀόνι συνόδου
πηοίστασὕαι ποοσποιοὐμενος 175, 15. 188, 23. διὰ τῆς οτοιοαὕέσεως Λ-
189, 1.. 1‹ο11ττ ἰτι ἀἰο Νέα λαύηα κι1ι·ί101τ 190. 4- /1· %αὶ Τῶν διωχϋἐντιυν
190, 13. 131, 5. ἐμμανεῖς νενονότες οἱ περὶ Λ. κατὰ Γελασίου καὶ της
Μενίστὴς λαύοας 190, 15. 191, 5. 8. κνὶοἀοτ 111 Οοι1ε1:εω1ϋἰι1οΡο1 131, 22-
'1Ϊοε1 192, 18. 229, 21. ἰἀοητἰεοβ ττιἰτ [Δο'ο. Οοηο. Β. 1111 2 Ρ. 1'ῖΟ, 51
Ζοοιιιιξο ὴιοπαοῖιο οι αροονιεοινιο ραινιιὴι ινι οαοιοια οινιϋαὑο οοπ.ε·8ἰτωω-
ναὴι υτιὀ. [ΑοΒ. Οοῃο. Β. 111 Ρ. 3'7, 1 11111:οι·εο1ιι·ἰἰ1: υιιϋοι· οἰτιοω 1.ιἰ1:›σ11υε
οτι 1ι1ε1:ὶτιὶο.τι ειιιε ο1. ,11. 5861 Λεόντιος μοναχός πονοὐμενος τὸν λόρου
ὑπὲο τῶν κατὰ τὴν ἔοημον άνίων πατέρων, Αοϋ. Οοιπι. ετ. 8.. Ο. 13. 50, 50
11τιτοτεο1πἰί1› υπιιοτ οἰτιοῃ ἔ1οἰο11τοὶτἰἔοη 1ηἰ1:‹σ11ιιε 0.11 Μοτιαε ιπιἀ ςὶὶο
ἐνὅὴμοῦσα1 Λ. ὴνοόμενος καὶ μοναχὸς ἱὁίου μοναστηρίου και ὑπὲρ πάντων
τῶν ἐν τῆι ὑπὸ τὴν ἀνίαν πόλιν ἐοὴμωι μοναχῶν ε. Νόννος

Λέων (1): του μενάλου βασιλέως 145, 3. Λ. τοῦ φιλοχοίστον τὴν Ζἱίαοκιανοὕ
βασιλείαν ὀιαδεξαμἐνου 50, 20. '1'ο‹1 (12, '7. Θ. 1ὶοεἰο1·ι1ι1,‹¿ε1ο.11ι· ['7. 11'Θ1στ.
455/4661 υτιἔοιιοα ‹:1οΠ1Αιιί”ο.ι18 νοτι ἰιιἀ. 17 [1. ΒΘΡΒ. 4881 ἔ1οἰο1ι-
ἔοεοτετ 224, 11 -

Λέων (2) : 11ι11:ο1 ιποἀ 1\1ε›.ο111”ο1ἔοι· νοη Λέων (1), Βο1πι Ζοηοτιε, 'Ἑοὰ 02, ΒΕ.
[Εἰοἰηἰα 1Ξιις1οΧἰετ1: '11οο11τοι· ἀοι· 1Βιι‹1ο1ιἰει 47, 12. 15
Λοννῖνος (1) ± 11οἔι11τιοτ1οε άσε Κοἰτιοιοἰοτι ἀοε Τ11οο1ι1;ἰεἱτοε 55, 18. 50, 23.

. 65,10. ο3,1ο. 28. 25. Τοα (ααιω-ι) 226, ε
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Λοννἰνος (2): παρὰ Λ. τινὶ νέροντὶ ἰἴαππαόόκὴι του τάηὴιατος ὅντητωμ σπου.
ὅαίων τῆς Ἀναστάσεως 238, 12. 1.8

Λονκας: Λ. τοῦ 114ετωπινου 114, 4. 237, 4, νἔ1. 19, 13. 114αρῖνός τε καὶ _/1,
νου 1Ευι1τ11γτοἰοε ρσεσ11υ1τ υηά 12ι·Ζὶσ11σι· άσε '1Ἱ1σοάοεἰοε 18, 11-18,

. 114, 2-θ. 237, 2-5

114ανιάρ ιος: 114. ὑπὸ τῶν Νεολανριτῶιι χειροτονὴὕέντος 118011 ἀθω Τοἀθ ὰθε
. 1?σ.1:τἰε.τ·ο11στι Ρσὺτοε 193, 10. νου. 1ι1ε1:ἰτιἰε.11 εὼρσεσὺτὺ 193, 13.

Βυερτ. 4, 37 Ρ. 139, 15 . .
114α›:εδόνιος (1): ὴ τῶν έκατὸν πεντὴνσοντα κατὰ τοϋ πνευματομάχον Μ.

σννελβοῦσα σύνοὕος 153, 4. 43, 28
114ακεὁόνιος (2): Βἰεσ11οἙ νοττ Οο11ε1:ειι11:ἰι1οΡσ1, νου Ἱἰλίας (1) ἰῃι ἀἰθ

(}σττισἰΠεσ11α1ἶ1› .:ιι11”ἔσι1ο1111τιση 149 13. 21. νου. Ατιειευεεἰιιε ο.1›ρ;σεσ1:Ζϋ1
149, 24. ,τοῖς νσαὕαιρετικοϊς 114. 141, 3. τοῖς καϋαιρετικοῖς Εὐφὴμίοο καὶ

114α%εὅονίο·υ τῶν Νεστοριανῶν 144, 3
11441449 11): ἐἔάὀελφοἐ άσε 3οΡ111·οη1οε (2), κονβικονλάριος Ἀναστασίου

καὶ πρεπόσιτος 249, 18
ῇἰἄμας (2): Ησρυτῃσιιοε άσι· Νέα λαύρα 125, 18-18
Μάμα; (3): 114. ἀρχι,ιιανὀρίτὴν των περὶ Ελευὕερόπολιν οῖποσχιστῶν μοναχῶν

1

147, 13-29, νρ1. 11.ι1ει.ἔ1·. 3, 33 Ρ. 133, 7_9
‹Μά)τας (4): 114. Βὴὕλεεμίτὴς χρίστὴς τὴν τέχνην 137, 9. 14 . 3

114αμ ων ας: τὸν ἐπίσκοπον Νεαπόλεως 114. 172, 9
Ζ14ὰνὴς: τὸν ταύτὴε (τὴς αἱρέσεως) νεννήτορα 114άνὴν 23, 2 11
114ανιχοιἰοι: τὰ τῶν Ἱἔλλὴνων καὶ Ἰονδαίων νεαὶ 114. ὅόνματα 124, 27. τὴν τῆς
ἶε μανίας ἐπώννμον αἴρεσιν 22, 23. τὴν 114ανιχαικὴν βδελνρίαν 39, 29

114αρία (1): της ἄὕθλφἦε αὕτου [1ο11ετΠιισε 1¬1σεγσ1πιε1›σε1 114. 293, 17. 24
114αρία (2): 114. ψάλτρια τῆς >Λναστασίας 233, 23. μνὴμεῖον τὴς 114. 233, 9
114αρϊνοε (1): 114- 'Πε Τῶν τῆς πολιτείας πρανμάτων κρατων 148, 4_19.

νένονεν ό οἶκος 114. πνρίκανστος 147, 5, νἕ1. Α1;›11ε1.ι1ά1,‹¿. ά. Βαγτ. Α1;.
. ά. ννἰεε. Ν. Γ. 19 Ρ. 2471.
Μαρἰατος (2): 114. τὸν οῖναχωρὴτήν 237, 3. 114. τοῦ τὴν Φωτεὶνοϋ λενομένὴν

σνστὴσαμένον μονὴν 114, 3. ἀδελφοὶ ὀύο 114. σιαὶ Λουκας 19, 19. 3. Λουκας
114άρις: 3σ11ννε.ρστ άσε ΑεΡσ1σσί›οε-1?σ1›ι·οε 21, 4, Ο11σ1ιτι Τσι·σ1›οι1ε (1)

21, 11. 55, 13. Νε.σ1π1ο1ρσι· άσε 1'11σο1:τἰε1τοε 55, 15. 93,15. Έοά
55, 19. 93, 17 1

114αρκιανός (1): τὴς 114. του ὕεοφιλοϋς βασιλείας 291, 13. 239, 19. τὴς εὐσε-
_ βοῦς 114. βασιλείας 99, 17. Λέοντος τὴν 114. βασιλείαν ὕιαὕεξαμένον 59, 29.

4. Βσἔἰστι1Πἔε1ε.11τ [24/25. Αυἔ. 453/4541 = ἰι1ά.1ἶ11 3. .15ιιιι5.ι· [4541
291, 19-13; 5. 11σρἰσι·ι1Πρε1ε11π1· 241, 15. Βειϋεε' 13.1ησ1σσι1ε1ε.11τ[4581
περὶ τὸ τέλος της 114. βασιλείας καὶ τὴς ὶεραρχίας Ἰονβεναλίον 99, 13

114αρκιανός (2): 114. τις πρεσβύτερος τῆς “Λναστάσεως καὶ ὴνούμενος τὴς
ὰνίας Σιών 127, 4. 131εσ1πο1 νοιτ Σεβαστή 127, 11

Μαρκιανός (3): 114. καὶ ”1)ωμ0νό€. ἐ% ῖἦς λὔὶλπιὕίον συνοδίας, 1ο1σἰ1σσ11 ΑΡΟ-
εσ11ἰε1:σ11 11111; θστοιττἰοε (1) 49, 3-11. ρ;1·1ὶι1άσ1: σἰτι 1ἰοἰι1ο1οἰοι1 1›σὶ
Βσ1±111σ11σττι 49, 12. 88, 25. 111, 29. 237, 15. νστσὶιιἰρϋ άἰσ ΑΡοεο11ἰε1:σι1
11111; άστε 1?ε.1›1·1ει1·σ11στ1 1Υ1ο.ι·1.γι·ἰοε 89, 2411. νοιτ 3ο.1ι1ε1:ἰοε τιυτι Ατσ11ἰ-
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:1ιει:1ά.ι·11›σ11 ρ;σ1τπασ111: 115, 13. 11111σ 1οσἰτι1 Βειιι άσε 1ἰο.ε1εσ11ἰοι1 111, 1
_ 2θ_112, 9. 295, 24. ΑΡοΡ11ίτ11σριτια 237, 18--21. 'Έοά [23. Νον.
. 4921 112, 13-18. 239, 1

Τ. ιι. 11. 40, 2: 3σ1ικν:ιτττ 18
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Μαρκιανόἐ (4): Ἰωάννὴν (8) τὸν 114. υἱόν 159, 3 Ξ (2)
·114ἀρκος: οὶναχωρὴτων . . . Μάρκον 45, 2, ε. Ιονλλων
114αρτόρὶος: 114. Ιἴαππαὁόκὴς 1‹ο1τπη1σ σ.11ε άστ Νὶττἰα κα 12ι11ε11διιηὶοε 51_ 4

ε. Ἱίλίας (1). εὐρὼν σπήλαιον κατὰ δυσμὰς τὴς λαύρας [αθς Ειῃ-,11ι±-
1τ11οε1, ἔνὕα καὶ μοναστήριον συνεστήσατο 51, 19. 114. καὶ ”.Ηλίαν (11)
1Νί1ετστι1ο.11τϋ των 12ιιτ11γ1τιἰοε 58, 27; νρ1. 57, 19. 114. απο τῶν χρόνων
Εϋϋνμίον νινώσκοντος αὐτόν [3α1σσε1 193, 5. Μ. καὶ 'Ηλίας (1) 1331
άστ Βσε1±ε.*τ.1τι1Πρ άσε 1Ξιιἰ:11γπ1ἰοε 89, 28 ; εάε 1)1·σε1σγ®νστ άσι· Αηειεταεὶε
ονάἱτιἰστὶ. 82, 1. 135/ο1·ἰσ.1·σ11 82, 15. 93, 15 ε. Άναστάσιος (4), 1110111,
αισρσἔσϋσιτσ 3σ1τι·σ11οσι1 ατι Ζσηοτι ιιτιά Α1‹α1:ἰοε 82, 18. 83, 17-19.
κνσὶ111: άἰσ 1ἰἰι·σ11σ άσε 19ιι1:Ιτγιῃἰοε1‹οἰιιο1:ἰοτι σἰα [7. 11151 4321 88, 1ΟΒἔ_
Τοά [13. ΑΡΓ11 4381 1111 3. Α1Ρ1:ε,1α11ι· 193, 3. 9

114άρων: 39, 7. 31, 29 ε. Νλὴμάτιος
114ελάν ὴ: Γεροντίον (1) τοϋ ἐπὶ τεσσαρακονταπέντε ἔτὴ τὰ τῆς .114. μοναστήρια

κυβερνήσαντος 87, 18. Γεροντίον τοῦ τὴν 114. ὕιαδεξαμένου 115, 3. 42, 14_
. τοῦ κατὰ τὴν μακαρίαν 34. Γεροντίον 239, 8

114ελιτ‹.ις: Βὴρότιον . . 114. Ησρςιυτιστιοε άσι· 114ενίστη λαύρα 132, 21. 137, 23-
133, 3. Έοά ῇπά. Χν Αιιίαηρ, 3σΡ1›σ1τ11οστ 5381 τιεὶσ11 5 Αιτιτε1σ.111·σα
139, 19

Μῃνας (1): μαρτνρίον τοϋ 114. 49, 22
Μὴνας (2): 114. ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ,ιιετὰ της ὑπ” αὐτὸν συνό-

δον υῃτστεσ1πσ11:1› άαε Βάἰσυ ἔσρσῃ Ονἰρσασε 192, 2
Μῃνης (3): Μηναν Ονἰρσηἱαεὶι 192, 17

Νεϊλος: Ν. τις του μοναστηρίου [άσε 1?.ι.1ν11γτ11ἰοε1 πρεσβύτερος 88, 27;
των 131εσ1το1” νοῃ Ὁρΰωσιάς οι·άἰῃὶσι·1: 83, 39

Νέσταβος: Ησριιππσῃοε άσι· 1ἰ1ὁε1›σι· άσε Ἱἴλίας (1) 181, 21. 171, 20
Νεστόριος: Ν. του ἐπ” ὀλίνον κρατήσαντος χρόνον τοῦ ΰρόνου Ιίωνστωι-",.0υ_

πόλεως 32, 13. της συνόδου ἐν Ίῖφέσωι σνναΰροισθείσὴς καὶ 1\*εο·τοριἴου
ὐπ” αὐτῆς καταβληΰέντος 33, 7. 43, 2. 43, 28. 158, 5. τοῖς Ν. τιπερμα-
χοῦσι 33, 12. ἐπὶ βεβαιώσει τοῦ κατὰ τοῦ Ν. ἀναὕέματος καὶ ἐκβοληι.
καὶ ἀναβιεματισμῶι του Εὑτνχοῦς 158, 3. ανάθεμα Ν. . . . ὰνάΰεμα δὲ καὶ
Εῦτνχεἰ 158, 17. 21. τὴν Ν. διαίρεσιν καὶ τὴν σύνχνσιν Εῦτνχοῦς 40, 13,

° 144, 14. 49, 21. τὰ Ν. δόγματα ἀναὕεματίσαι 123, 14. ἀναΰεματίζουσιν 31.
καὶ .ὶἶυτνχέα καὶ Σενῆρον καὶ Σωτήριχον 151, 25. δύο μοναχοὶ της ,αξ
αἱρέσεως υπἑρμαχοὶ 127, 29. 123, 19, νἔ]. 123, 8-3. οὐδὲ ἕνα εἶναι. τη;
τριάὕος ἐπρέσβενον Χριστόν 127, 22. των ”Ωρι.νένονς καὶ Ν. [ά. 11. '1'1τοο`
άοι· ν. 111οΡετι11σεὶ:1σ.1 ὅονματων ὑπ” αὐτῆς [άστ 5. 3δ,11οάσ1 άναὕεμα-
τισβιἐντων 33,9. 175, 24. 178, 7. 179,4. - 3ϋαιιάΡι1τ11=.ϋ άσι· ΑΡΟ-
εσ111ε1ισΠ: τοῖς Ν. ὀόνμασιν κνρωΰεῖσιν ὑπὸ της ἐν Χαλκὴδὀνι συνόδου
42,13. 143,13. Εῦφὴμίον καὶ Π4ακεόονίου τῶν Νεστοριανῶν 144, 4.
νρ1. 148, 9

Νόννος: ἀνὴρ τις Παλαιστινὸς Ν. τὰ τῶν αΰνέων Ἱἰλλἠνων καὶ Ἰουδαίων καὶ
34ανιχαίων όόνματα ἐφρόνει τὰ ὑπὸ Ἱἐρινέτιους καὶ Εὐανρίου καὶ Λιδύμου
περὶ προυπαρξεως με,ιινϋολονη,ιιένα 124, 25. πόντων τῶν κακῶν αὶτιο;
νένονε Ν. Λεόντιον τὸν Βνζάντιον ὑπονρηιὸν έχων 239, 27. τοῦ ἀρχὴ;·οίῖ

1 τῶν λίἔρινενὶαστῶν Ν. 231, 23. ό τῆςὰσεβείας στρατὴνὸς Ν. 198, 1. των
_ μετὰ τοῦ Ν. εἰσὅεχβέντων ἐν τῆι Νέαὶ λαύραι 178,13, νἔ1. 125, 13.

εσὶττσ Ατ111ϋ.11ρσι· ἔσιταιτηϋ 191, 2111. 192, 17. 133, 13ὔ. 11111: 1.σο11-
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τἰοε (4) Ζυεαῃπττπσιτ ρσιπαττιιτ 199, 4. 229, 13. 21. 239, 27. οὶ περὶ Ν,
ι2ε,ε.1ε8,1ε.180,17.1ο2,2τ.1οε,ι1.1ο.23ι,12. τοα.1Θε,ν
22ε,2ι.2ει,2ε ,

”Ολόβριος: του ναμβροῦ τῆς ΰυνατρὸς αὐτῆς [12υάο1ἰἰα1 ΞΟ. 473 12, Β1.
ννσιτ νσττι15.1τ1υ τοἰτ 1?1ετσ1άἰσ., άστ '1'οσ11νσι· να1σι11:ἰ11ἰαηε 111. ιιιιά
άστ 1.ἰσἰηἰα 11.αάοΧ1ει

=Ολύ,απιος (1): τοῦ ἐπισκόπου Σκυδοπόλεως τελευτήσαντος >Ο_ 55, 21
“Ολύμπιας (2): >Ολυμπίωι μοναχῶι 224, 29 Β, ζ×1ιια-δόλιος (3)
¦Ολό,απιος (3): ἐκ τῆς Ιίλαυδιουπολιτῶν πόλεως ὁρμώμενον °Ο. 245,22.

ττὶντ 111 άαε κοινόβιον του Σχολαρίου σἰη 245, 2911. 248, 5
"Ολυμπος [ιι. 1. ”Ολὐμπιος1: ”Ο. τινὰ Καισαρέα τὸ δουκάτον ἔχοντα Πα-

λαιστίνὴς 159, 1. 5. 18. 13
”Ονώριος: Άρκάδιον καὶ ΕΟ- 34. 12 ε. Ἀρσένιος (1). ξάφρικὴν τε καὶ 'Ρώ-

/.ιὴν καὶ τὴν λοιπὴν ”Ο. βασιλείαν 175, 22
®Οτρ·ήιος: τῶι . . . ἰδύνοντι τὴν κατὰ 114ελιτὴνὴν ἐκκλησίαν ”Ο. τῶι μενόλωι

τῶι ἐν τῆι κατὰ Κωνσταντινοόπολιν συνόδωι διαλά,ιιι)›αντι 19, 19. 14
Οῦαλεντινιανός: Ἰουλιάνα ὴ Οὐ. τοῦ βασιλέως ἐννόνὴ 145, 7. τοϋ ναμβρου

αὐτῆς [19ι1άο1εἰα1 ἐν ”Ρώ,ιιὴι άναιρεΰέντος 47, 15
Οὐάλὴς: ἐν ταῖς χρόν0ὶ€ Τοῦ της Ἱἔώιας βασιλεόσαντος Οὐ. 9, 29. ό θεομοίχος

Οὐ. 9, 23. Νἰσάστ·1αρσ υαά '1'οά 19, 111.
Οῦιττίνὴς: Οὐ. τὸν ”.Ρώ,ιιὴς 173, 28 ε. Γέλιιιερ

Πανκράτιος: Π. τινὸς στυλίτον ειιιί άσι· 5. 3γι1οάσ 193, 23. 12ιιοιρι·. 4, 33
Ρ. 133, 25

1Ϊαλλάδιος: του κατὰ τὴν Άντιόχειαν Π. τὰ ἐν Χαλκὴδόνι δονματισὕέντα
ὰιιαδιεματίσαιιτος καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἀλεξαιιδρέωιι προσιεμένον 149, 11.
μετὰ τελευτὴν 11. 149, 21

Παράιιμων: .Τϋτιρσν άσε 1ἰγτἰο.1ιοε 233,19
Πασίνικος: συνέβὴ τόν ἄνδρα τῆς αδελφῆς αὐτοῦ [1ο1πι:π11σε 1-1σε.1 Π. -τὴν

τῶν ”Λρ,ιιενίων διέπειν ὰρχήν 293, 13
Πασσαρίων: Π. χωρεπίσκοπον καὶ τῶν μοναχῶν ἀρχιμανδρίτὴν 28, 13. τὸν

Ά αῖον Π. 27 1. ἐν τῶι τοῦ 11. μοναστηρίωι 99, 29. ”Ελπίδιον τὸνβηαμι >
τοῦ 11. μαδὴτὴν καὶ διάδοχον 42, 13. 239, 3. Ἰἶλπιδίου καὶ `-.Ηλία των του
Π. διαδόχων εὶρχιμανδριτῶν κατα διαδο¿ὴν όντων 114, 27

Ζἶαυλος (1): νεττσι· άσε 12ιιτ11γι1τἰοε 3, 29. 'Γοά 19, 5
Ζἶαυλος (2): νατσι· άσε Α1αι·ο.αι1τἰοε 243, 22
Πα5),ος (3): τὴν του ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας Π. ἐκβολήν 191, 3
Παῦλος (4): 11. ὴνουμένωι ὅντι τῆς ι14αρτυρίου μονῆς 85, 29. δευτερεύοντα

[τ1σ13σῃ 'Πτσοάοεἰοε (4)1 115, 23. 239, 7
Ζἶαυλος (5): 11σρα1Πσ11οε άσε Ἑ11σο1ι1›ἰε1›οε1:1οετσι·ε 228, 3-17
Ζἶαῦλος (8): τινὰ 'Ρωιιαϊον ὰπλούστατον [νρ1. 124, 231 Π. 11σραιτισ1ιοε άστ

Νέα λαύρα 124 14. Ἑ`111σ111: 11ασ11 8 111οιισ.1:σ1ι ιυιά Τοά 124, 15--139 :

Παῦλος (7 ): 11. τινὰ άρχαῖον άναχωρὴτὴν διοικὴτὴν [άσε 1ἔαστελλιον1 κατε-
στὴσεν 112, 21 Θεόδωρος (7)

11αυλος (3): Θεόδωρος (7 ) κρατήσας τῆς διοικήσεως [άσε 1ἔαστέλλιον1 τὸν
ἴδιον ἀδελαιὸν Σέρνιον καὶ Π. τὸν ἑαυτοῦ δεῖον προσελοίβετο ι14ελιτὴνοὺς

4 . όντας 112, 24. εΡϋ.1ισι· 13ἰεσ11οἰ νο11 Αἰ1ο. 112, 28
13*
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Παῦλος (9): Π. τινὰ νέροντα . . . διοικητὴν του τόπου [άσε κοινόβιον τοῦ
Σπηλαίου] 128,12. 15. 18. 29. 1.38, 23. Τοά 128, 28

Παῦλος (19): Π. καὶ Ἀνδρἐαν (2) 1.39, 29. 22 ε. Ἀνδρέας (2)
Παῦλος (11): ζῖϋιπρσι· άσε Δνατσιτὶστε Ίερεμίας (1) μέχρι τοῦ νῦν ἐν τῆι

114ενίστηι λαύραι πολλὰ ὕαυμάσια περὶ αὐτοῦ [3ο.1όαε1 διηγεῖται καὶ πλεῖστα
' τῶν τῆιδε τῆι συννραφῆι ἐμφερομένων ἐμοὶ διηνεῖται 195, 13
Παῦλος (12): Π. ό τῆς ”Ε”λούσης πόλεως ὴσυχαστὴς . . . τὸν Θεοννίου βίον . .

συνενράη›ατο` 245, 3. νσ1·ὸ°ἕ1σ11υ11σ111ι Α11ο.1. Βο11. 19, 73-113
Παῦλος (13): τὶς μοναχός άπό τῆς πρώτης Κιλικίας κώμης Τομεσσοῦ ὁθμώ-

μενος Π. 72, 1911.
Περνάμιος: Βτιτάσν άσε 1ο11ατα1σε 1·1σεγσ11αε1ισε 293, 5
Πέτρος (1): Π. ἶὔλευΰιεροπολίτην 179, 3 [ε. Ἰωάννης (3)1. Π. τοϋ πατριαρ-

χικοϋ τῆς Ἱεροσολυμιτῶν ὕρόνου κρατὴσας 179, 13. δ ἀρχιεπίσκοπος Π.
σὺν τοῖς όπλ αὐτὸν ἐπισκόποις 173, 5. 9. 12. 179, 27. 134, 5. ΰεῖαι κελεύ-
σεις πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Π. 178, 25. 177, 29; νρά. 133, 1. Εϋϊ-

· εονρσ 1111· 3α1όαε 132, 5. 311. 31ινσ11› 11111 άσιπ Ο1·1ἔσ1ι1ε.ε1ισ11, 1311;›σ11τιε
ρςσρστι άἰσεσ 1ι1ε1±1η1α.τ1 1ὶ1σσντσ11;ϋσ11› 191, 24111. 1ία111Ρ1” 11111: Τ11σοάο1·οε

· Αε1:1άσ.ε 192, 2211. σύνκελλοι 193, 18. 195, 3. 1.ι11όσ11ι1ε ειιτ 1ι.1ετ1ι11α.11
ρσρςστι άἰσ νσ1·άαττι1τιατιρ 1'11σοάο1·ε νοιτ 1)1οΡευ11σε1›1ο. 194, 24ΕΕ„ Βθἱςθ
1ιαο11 (]ο11ε1:α±11ι1αοΡσ1 193, 15. κατὰ ννώμην τοῦ πατριάρχου 198, 3.
Τοά [3σΡ1›σῃά1όσι· 5511 193, 19. 5

Πέτρος (2): '1'ο]ι11αα1τ1σ άσε Ἀσπέβετος 21, 3, Ἀσπέβετος ό καὶ Π. 24, 11,
Π. τῶν Παρεμβολῶν ἐπίσκοπος 25, 3. 28, 15. Π. τῶν Σαρακῃιιῶρ ἐπί.

; σκοπος 33, 3. '1'σ11ι1α111τισ ατι άστ στετσιτ σΡ11σεἰεσ11σ11 Βγῃοάσ 33, 2_
νρ1. Αοϋα Οοοσ. 8. 1 1, 3 Ρ. 22 ε. ιι. 'Ἑοά 41, 11

Πέτρος (3): 1ἰδα·1ε.1:οε (1) άνειριὸς μητρὸς Π. τοῦ ἐπισκόπου ἴἰορίνϋου
_ 223, 8; νρ1. 111όσ1· ά1σεστι Ασὶι. Οοασ. 11. 11 8 Ρ. 57 ε. 11.
Πέτρος (4): Π. τοῦ ἐπίκλην Κναφέως 113, 2. ἐκ δευτέρου τυραννικῶι τρόπωι

τοϋ Ἀντιοχείας δρόνου κρατὴσαντος 113, 7. ἐκ τρίτου . . ἐπὶ τῆς βασιλείας
Ζήνωνος βασιλικῆι αῦάεντίαι τοϋ αὑτοῦ δρόνου κρατῆσαντος 118, 10 σε-1:
Α1ό1ι11ά1ρ.ά. Βσγστ. Α1‹αά. ά. ννἱεε. Ν. 11. 19 Ρ. 192. 219. ὑπὸ του πάπα
'Ρώμης Φίλικος άναδεματισδέντος 113, 12 :αασ11 άστα ίὶτιἔἰσντσιτ 3σ11ι·σ1-
1›σι1 9011. 35138. [Ασο 9'ο11σ. 8. 111, νρ1. σ111ε1›ννσ11στι Α1ο11ει.11ά1ρ,·. ά.
Βαγστ. Α1:αά. ο.. σι. Ο. Ρ. 391. τὸν τρισάνιον ὕμνον μετά τῇἐ- ὁπὸ
.Π. ἐπινοηδιείσης προσδὴκης τοῦ ὁ σταυρωδιεὶς διλ ὴιιας 113, 2

Πέτρος (5): άναχωρητῶν .Π. τοῦ ἐπίκλην Γουρνίτου 45, 2 ε. Ἰούλλω).
Πέτρος (8): Π. τὸν Ἀλεξανδρέα Ονἰρσσἰαεν 231, 19. 193, 18. 192, 17
Πέτρος (7): Π. Ἑ'λλαδικόν Ον1ρσι11ο.ε1ι 231, 12
11έτρ ος (3): στεϋρ;σ1όο1·στ1σ1· 3ο11ι1 νοια Τερέβων (1) τυτά νεάισι· νοη Τερέ-

βων (2) 38, 9
Πλάτων (1): Πυδανόρου καὶ Π. ¦Ωρινένους τε καὶ Εῦανρίου καὶΛιδύμου 239, 13
Πλάτων (2): Βταάσν άσε οοηιοε Ζανρίὶὶονιτιηι 1ο11ατιι1σε (2), Β1εσ11ο1” νοσ

1ἰ1·σ.1:1σ. 244, 18. ττ1εισ111› Αιότααατἰοε τιιιτι ὴνούιιενος μοναστηρίου άσ-
εσ11οε1: 244, 24. σΧσο111ιαάιυ11τ1σντ άση 111ὶσ11ν1,<ςσ11 Α1οι·ασ.1111οε 248, 11
[νρ1. 245, 271. ττ1ασ11ν 11111 κνἰσάστ κατα ὴνούμενος 15 1ἰι·σ.1ι1ει. 248, 28.
1110111 247, 2. 31811. 211 3. 248, 28

Πολύευκτος: οἶκον του μάρτυρος Πολυεύκτου 9, 3. 13, 19
Πομπήιος: τοῦ πατρικίου Πομπηίου 1.45, 3. του βασιλέως [Α11σ.ε1:αε111ε1

ὰνεφιου 147, 9 ε. Ἀναστασία Π

Φ
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Ποηφύηιος: Βτυἀοτ νοη Γεοόντιος (2) 130, 11
Πηόβος: Μὲιττγτοτ θθ, 14 5. Ἀνδοόνικος
Πηοκόπιος (1): τῶι οἶκωι του ὰνίου μάοτυοος Π. 180, 8
Πηοκόπιος (2): Π. τῆς ἰἴαισαηέων ἐκκλησίας ποεσβύτεοον 08, 8 1
Προκόπιος (3): Π. Γαλὰτης ἰηπ Κοἰιποισἰοιι άσε 1Ξι11›11γ111ἰοε '7'7, 1Η. 82 2
Πηοκόπιος (4): Π. τὸν ησυχαστἠν 180, 1'7 9
Πηοτέηιος: Π. τὸν τἦε πόλεως (Α1ο:ςοιι1‹11·ἰοι1) ποόεὅοον οι·111οτς1οἰ: 50, 22
ΠΩωΤό%Ήστω (5): Π· ἢ 710158 Τετθαὅίτας ί8ο11ἰτηΡἱι1ατῃο εἰτιοτ Ρατϋοἰ ὸἱοτ

Οτὶἔοτιἰοιεἰιοιπ 197, 10. 2.5 ε. Ἱσόχοιστοι
Πτολεμαίος: Οι·ὶ,αοι1ἰετεϋ 189, 27
Πηϋααιόθας: Π. καὶ Πλιέτωιιος κτλ. 230, 13 ε. Πλάτων (1)

°Ρωμανός (1): δύο τινες μοναχοὶ ἐκ της >Ελ.πιὅίου συνοδίας ἰἰἰαοκιανὸς καὶ 'Ρ.
49, 11 ΑΡοε‹:11ἰεΒο11. 'Ρ. του ἐπὶ Θεκώαν μοναστήοιον αυστησαμένου 07, 10.
μετά Γεοοντίον καὶ ”Ρ- 12Ἐ 19- 8. Γεοόντιοε (1). ι7ς1. 1;ε.ῃε1, Αόοοα.
Βδιτ. 3, 344±Ἑ1. = 8οτἰΡϋτ. εαοτἰ οὐ Ρτοἰ. 8, 20011. ·

'Ρωμανός (2): Β1·ικ1οτ ὰοε Αο11ἰ:11α.1οἱοε 'ῖ8, 811.
'Ρωμύλος: αηνυοοκόπος Δαμασκηνὺς -Ἱ). διάκονος τῶν ποώτων τῆς Γεὕση-

μανῆς 184, 23. νἔ1. θἰἔεωειε, Βγκ.-Νοιιἔτ. .Τα111·1ο1ό. 20, 8'7

Σα β άο ων: 1·1οἔιι:οτιο11οε ἀοε νου. Βειιόαε Βοἰ 1\Τ11εοΡο1ἰε ἔοεϋἰίϋοτοη 1ἰοὶ-
τιοιοἰοτι, 1ἰγι·ἰ11 1σοτεϋ111ὶο11 1όο1‹ο.ι11ιἰ: 122, 10-18 1

Σάβαβ νωι» 85-2οο. ΑΠΘ ιιῃιιωθῃ νὶιθω ιο, 23εεο, Θ ν81. όο, 26-οι,
17; ὕθ, 19ῷὅ'7, 11 ΚΖ81. 941, 18-95, 2-; 88, 2ὔ_84±, 21; 20ὅ, 2-8.
19-20, νἔ1. 109, 1ῦ. 18. 110, 111. 111, 241±_-112, 9; 207, 9¬208, 23;
209, 0-8 νη1. 118, 24-30; 212, 15-213, 1 νἔ1. 122, 19--28. 120,
9--20; 2141, 4_19 νἔ1. 188, 811.; 299, 1-±12 νἔ1. 1163, 14¬2ῦ.
24.5, 13. ιο νς1. 128, 22, 216, 3 νἔι. 128,21, 24.6,1ο.22. _ τῶισώ-
ματι εὐμενἔΰιηε καὶ νενναῖος 92, 8. 1όοεοι1‹:1ο1·οε 1όὶ1;»1ἰο11οε χάρισμα
105, 4111. ποαὺἐ μὲν 'ὕπάοχων πρὸς ανΰοώιτους, μαχητὴς δὲ ποὸς δαί-
μονας 118, 28. Ραι1οἔγ1·ἰεο1πο ιδἶἰὶτἀἰειπιἔ 158, 1211. 100, 311. οὐ κατε-
δέχετο αὐτὸς χειοοτονίαν λαβεῖν,100, 15. διὰ τὸ μὴ βούλεσὕαι χειοοτονη-
ΰῆναι ιτηεσβύτεοον -ἢ ὅλως κληοικὸν πηοβαλἐσΰαι 102, 19. οὔτε αὐτὸς
χειηοτονίαν ἔχει οὔτε ἄλλωι σονεχώοησεν κληοικὸν νενέσΰαι 103, 20. ὰνοοι-
κότεοος ὥν 104, 0. 103, 2ῦ. ὁ στηαβός 128, 1ὅ. _- διὰ σπουΰης εἶχον
παντοίως ακολουΰιεῖν τῆι τοῦ >Ξὐΰυμίο·υ ὅιανωνηι 100, 8. τὰ πλεῖστα τῶν
πωοσφεηομένων εἰς οἱκοὅομὰς καὶ εἰς σύστασιν τοϋ τόπου ὰνἠλισκεν 108, 8.
ὁ τὴν ἔμημον πολίσας τῶι πλἠὕει τῶν μοναχῶν 1ὅ8, 17. 141, 9. 90, 9. 98, 2.
104, 8. 110, 27. 1'?ὕ, 1. 19. ἑπτὰ μοναστἠηια, αιτίἕἔοΖϋ.111ϋ 150, 1811.
ν,<¿1. 1111. _ Βονοἰϋο 111 ‹:1ο1· 1ηο.ιιτει. 103, 12Ηἶ. τκνοἰτο 1ιονο11›ο 118,
2411. τεσσαοάκοντα γεγονότος 118, 20, νἔ1. 103, 2'7. ἔξἠ%Θ1'τα 7ε7ΟἩόΤα€
120, 1ὅ. 121, 29. 122, 28. αὐτοῦ πεηιόντος μία τῆς πίστεως ὁμολονία
ὐπῆη-χεν ἐν πασιν τοῖς κατὰ τὴν ἔηημον μοναχοῖς 125, 21- 188› 7- ἄΩΖω1'
κατεστάὕιη καὶ νομοΰνέτης παντὸς τοῦ ὰναχωοητι%0'υ βίου Ζω πάληἴωλ' Τῶ"
ἐν ταις κέλλαις ζην ποοαιόοοιιένων 115, 24. αοχιμανὀοίτην τε καὶ νομο-
ΰἐτην πάντων τῶν ὑπὸ Ιἶαλαιστίνην λαυηων τε καὶ ᾶ7!αΖωΩ'#7Τω1' -2811 10-
91, 20. 118, 24. 100, 1ὔ ε. Θεοδόσιος (4). _ ἐν τῶι ὕιοόνωι τοϋ Σάβα
19ὕ, 19. ¬ εἴ τινα ἑώηων ἐν τῆι ἀγίαι πόλει μοναχὸν ὅοΰόὕοξον, τοῦτον
Σαβαίτην ᾶποκαλουντες 198, 23. Ώαὺοο: (}ο1οιιι·ἰ:εἠο.111· [ὡς τἦἐ ἀ%Θ#·
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βείας τῶντης ζωῆς αὐτοῦ χρόνων ὁιέμνωμεν σαφῶς] 439 = Έ1ιαο‹:1οεὶι1ε 008.
Χν11 87, 9. 18.1ιοιόοΠε]ει11ι· [456] Βοὶεο ι1αο11 ξ1αι·ιιεα1οι1ι 90, 1'7, νἔ1.
ς1ἰοΝο1:ο τα 21. 118011 νο11οι1‹1ο1:ό1τι 30.1.ιο1αουεῇα11ι· [4θ9] Βοἔὶηιι αεα
Αι1αο1ποτ‹±1:οι11ο1αω1ε 93, 21. ιιαοιπ νο11οιπ‹1‹:το111 35. ]ζ.ο1›οηε3ει.11ι· [4'ῖ4]
ἰιι εὶἰο Χἄἴὶὶετο 1ἰι11;ἰ1αε ιιηὰ Βιιιόαε 95, 8. τιι Βοἔἰωι ἀοε 40.1..ο1;›οι1ε-
,ηα1›ι·οε [4'78, ὶὶιαοι· 6110 8§ιΠο1ιι·οηὶεπ1αΠ κΉ1. ὰἰο Νο1±ο]Νἰο‹1Θι·1αεει1ιιἔ
ἰη ἀοι· 11511113 απι χείμαόοος 98, 11. 45. 11ο1›οΠε]α11ι· [483] 13ο,τ¿·ἰιιι1 ἀοι·
Αιιίιιαιιτόα νοη Ατιαοιτοτοτοιι 99, 10. 48. 1.ιο1όοτιεῇ:›.11ι· [48θ, 13. ΑΡἙΗ
ἰῃἀ. ἹΠ111] Βαἰυεὶιἰοε 1?ει1ιι·ἰο.το1ι 103, 11. 53. 1αο1›οι1ε]ει.1ιι· [491, 1Π(ὶ_
Χ1111 12. Όοοαιτιισοτ 490, νἔ1. τ1ἱο Νοἱεο τα 104, 25. 38. Ϊαοισοοε-
_ἰα1π· ἀοε. 1ο11αι1ηοε 11οεγο11α$τοε = 491] 1Βι11:ο.οι1ἱαι1 ὰοι· θεόκτιοτο;
ἐκκλησία 104, 25. 54.1αο1:οι1εηα1πτ [492, 21. δατιιιατ ὶιιἀ. Χν, 2_ 1811,.
ἀοι· οβοη οτννἑ11πτι'οοτ1 1§τι1‹αοΠὶωη ιιη ‹1 ἀοτ Αιπννοεοιὼοἰἱε άοε 1ο11ει-πατας
11οεγο11ο.εϋοε 111 ἀοτ Ϊααυτα] Οοοιψατἰοτπ. άσε 1ἰαε1ια11ἰοι1 110, 1 χ-ἔν
ἀἰο Ώατἰοτυηἔόιπ. Αυαυεϋ 111, 20 ιιη‹1 23. Νον. 492 [ὶηὰ 1] 112, 15
1°11ἱ1: ι-1013 οιτιΡ11αϋἰεο11ο11 νο1·εἰο11ο1·ιιι1ἔ οὕτὐἐ έστω' ὁ της Τοὕ Ζἕαστελλιἴου
συο°τάσεως° . . ὰκηιβἑστατος χηόνος 112, 1'7. 50. 1αο13ο11εῇα111· [491
23. ξῖιιιιἰ 1η‹:1.' 11] 1§1ἰαε 1?αϋ1·ἰει.νο1› 110, 3. 03. 1.ιο13οι1εῇε1.1Π· [501α
1 . .Τιτ1ἰ ὶηἀ. ιἴ1111] 1ἰη1‹α.οι1ἱοΠ ὰω· 1\4ανἰοΠ1εἱ1·ο1π‹ε 111 ὰοι· Ϊααιιτα 1 1'7, 18,
09. 1ζιο1›οι1εῇα11τ [50'7] Βτ11‹αοιιἰοτ1 ἀοι· 1ἰἰ1·ο11ο ἀοι· Νέα λαύοα 123, 28_
'73. 1αο1σοιιε]α11τ [511] 8ο1π1ιυ1ἔ ῃαο1π 0οιιευεω1υἰιποΡο1 139, 20, ναι
143, 11. 14 Πιὶϋ 6101· Νοϋο υιπἀ 146, 23. 80. 1ηΘ1σοι1εῇα11ι· [518 8οιιι111Ξτ-
εοτιηοιιννοιπω 1Πτ1. Χ1] Βοει1ο1› ὰόε το1ος,×ἰοι·υοι1 1?α1;ι·ἰαι·ο11ο1ι 1§1ἰαε
111 ΑΠΘ. 101, 3, νἔ1. ‹1αε 1)α^οιυπ 8. Αααυειι 102, 17. 91. Ϊαοιαοιτεηεὥι.
[529, 11. 3-ειιιαειτ 111‹1. 1111] Τοἀ ‹1οε '1'11οος1οεἰοε 1'71, 20, νιἔι 23%
27-30. 1)οΙ›Ρο1ο1α1›ἰο1·ι1ιπἔ ἀοε '1'ο‹:1οε 183, 511. 214, 4. 5: 94. 1,.Θ1αοι1ε;
ηο.1πτ, Ρ. ο. 11 1.α1:τιρα‹;1ἰ1 αν Ονοεὶἠε, θ. 88.111· 1υε1:ὶιιὶαι1ε 183, 171ῖ_
ιιηἀ ααε '7 9. 11ο1όοΠεηει11τ ἀοε 1ο11ατιιιοε 1ἱοεγο11αεϋοε 214, 4 θ1¬ἔθΒθΠ
ἀοιε ι·ἰο1πτὶ8ε, ‹;1ι1ι·ο11 ὰαιι ν11οο1ιοΠ1›αἔ ,αοεὶο11οι·ϋο 1)ει.1ιιι111 ςὶθς 5, Βθ_
τοττὼοτ 532, 11161. Χ. πιὶτ 610111 ααα ἀὶοεοι· 1σοτοο1π1ο1εοι1 1111013- ιιηὀ. 111-
οατηαϋἰοῃεῇαιπ 183, 0-13. 214, '7 ἀειε ναι·1‹ο1ιτ1ιο ὰοε 5. 1ξ)ο2οιι11όαι~
531, ῃειο1ι ἀοτῃ 1ἰγτὶ11 ‹1ἰο .Ϊαὶινο ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τϋ.1111ε. 11. .Τει.1Π·
±1αο11 Βαιόαε' '1'ο‹1 [542 Γοιότιιαν 1Πς1.ι1] 1?'ι11α1ἰ‹:α1:ἰοιι ἀθς Βἀἱοω
ἔοεςοιι Οτἰἔοτιοε ὶτι .Ϊοι·υεα1ο1τι 192, 13. 14. 19. δα11τ 11αο1ι 8α.1αα.ε°
Τοἀ [54'7, 20. .Τυιἰ ὶηὰ. Χ, νἔ1. 184, 13] 'Γοἀ Οαεεἰαιτε 190, 1¶_
23. .Ϊο.1πι· ι1αο1π Βοιιααε” '1Ϊο‹;1 [554, 21. Γοϋταατ ὶῃὰ. 11] Εἰιικιτἔ οὶει·
Ο1·1ι11οτ1οΧΘτ1 ἰτι ἀἱο Νέα λαύηα 200, 3 .

Σαβέλλιος: κατὰ Σαβἐλλιον 40, Θ. τὴν ”.4οείου ὰιαίοεσιν καὶ Σ. σωμαίηεσῃ.
40, 2

Σαλούστιος: Σ. τὴν ἰεηαηχίαν ὅιαδεξαμένον [ηαο11 110131 13. ΑΡΠ1 488] 103,
10 8. Πίαητύηιος. Σ. ἱεηαοχοῦντος τὴς Ίεηοσολνμιτῶν ἐκκλὴσίας 204, 22.
_- 103, 19. 104, 12.1811. 1:15, 12. μέλλων ἐν Χοιστῶι τελὲιοῦσΰαι
114, 24. 115, 10. 239, 3. 180, 18. Τος1[23. ζΪιιι1ἰ494] τια.ο11 8 ὅει.11ι·οιι
3 Μοιιατοτι 115, 27

Σέηνιος (1): Βτιιἀαι· νοη Θεόδωρος (7) ααα Μο1ὶ1:ο11ο, 1-ῖοαατιόοιιοε εως
Καοτέλλιον, ‹1αῃο.ο11 Β1εο1ποἙ νου. Αττιεειωπιπε 112,23--20

Σέηνιος (2): 1ἱοἔι1±τιοιιοε ααα κοινόβιον του Σπηλαίου 12Ἱ, 1 [12θ, 27 2 5_
Πὑστάὕιος (1)]

Σευὴηιανός: Σ. ὁ τὴν πεοἱ Ιίαπαηβαηιχὰ μονὴν οἱκοδομήσας 99, 22. 124, 18
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Σευηθος (1): Σ. καὶ Σωφηονίου τῶν αὐτόθι (111 81¬:γ1111ο11ο1ἰε] πεοιβοἠτων
119, 18

Σενἦαοέ (2): τῃὰ Τῶν μετ3 αὐτοῦ [8α11αε] μαὕὴτῶν Νικοπολίτην Σ. ἡγού-
μενον τοῦ πεηὶ Νικόπολιν μοναστηρίου 122, 13

Σεωηθος (3): Σ. τινὸς ἑξάηχου τῶν ±.#1κεφάλων 14'7, 14. 148, 21. 155,0.
ό ἄνωΰεν καὶ ἐξ ἀοχης Ἀκέφαλος καὶ Ἀποσχίστὴς Σ. 154, 20. ψυχοφϋόηον
καὶ λνμεῶνα 149, 27. ἐνἰίωνστατινουπόλει. 14'7, 15 8, Ζὶἰάμαἔ (3), ἐπίσκοπον
Ἀντιοχείας 148, 21. 154, 20. τὰ σννοδικά 148, 24. 25.149, 1, νἔ1. 11110811.
3, 33 Ρ. 132, 21-24. 1αο1111ο11 149, 011. τῶν Σ. δογμάτων 174, 10_
τὴν Σευήοου έτεοοδοξίαν 218, 25. ὰνά191εμα Σενήοωι 149, 4. οὶ τοεῖς
[ο1ο1· Ρα111·1α1·ο11 1ο11α1111οε, '1'11οοι1οε1οε 111101 Βεὼαε] ἀναυεματιἴζονσιν
Νεστόοιον καὶ Σὐτυχη καὶ Σ. καὶ Σωτήοιχον τὸν Καισαοείας Καππα-
δοκίας 151, 25. Σ. εἰς κοινωνίαν μὴ δἑξασὕαι 150,13. 152, 8. 155, 0.
Σ. κοινωνικὸν δέξασδαι 150, 9. 20. 149, 28. 151, 2

Σιλουανός (1): Σ. τοϋ Σαμαηειἴτον 103, 5. 1Β11‹:1ο 172, 18-20, νοιι 81111118
Ρ1·οΡ11οΖο111 103, 10413. 172, 20-22. ε. Ἀοσένιος (2)

Σιλαυανός (2): ἀναχωοὴτῶν . . . καὶ Σιλονανου 45, 3 ε. Ἰούλλων
Σοϋμμος: Σ. ἀνδοὶ πολνπείοωι καὶ διαφόηονς πολιτικὰς ἀηχὰς διανὐσαντι

108, 11. Σ. τῶι ἐνδοξοτάϊωὶ 175,1”ἶ. 108,14. 178, 5. 187, 29. ιἰαατ
Ραὶαοειὶσιαο 1?1·οοοΡ. 11οΠ. Ροτε. 2, 110

Σοφία: Βαιόαε Μαϋτοτ 8'7, '7. 92, 20. 109, 0-12
Στέφανος (1): Σ. τοῦ λαμποοτάτον κόμὴτος 1'7'7, 'ῖ
Στέφανος (2): τηεϊς ὰδελφοὺς Πἰελιτὴνοὺς Σ. ”./Ινδοέον καὶ Γαιανόν 20, 9.

32, 12 ε. Ἀνδοέας (1). 1)ἰα1‹ο11 τῆς Ἀσιαστάσεως 32, 24. Β1εο11οἙ νο11
1ο.1τ1111ει 33, 29. 52, 2'7. 1111111111 11.11 ε1ο1· 8γ11ος1ο νο11 011α11:ο‹:ὶο11 ϋοἰὶ
41, 10 νἔ1. Αοϋ. 0ο11ο. 11. 11 0 11. 01 ει. 11.

Στέφανος (3): Β1εο11ο1` νο11 '1ζ'1·ἰ11ο1ἱε 08, 19. 24 Π
Στέφανος (4): Σ. τις Ἄοαψ 11ο8ι1111ο11οὲ ἀοε 1ἰο111ο11ἰο11 ὰοε Β11υ11γ111ἰοε

08, 7. 31. 09, 9. 101, 0. Τοἀ 22. .Ϊε111ι1ε1-1· [533 οὰοι· 534] 11ε1ο11 νο11-
Θτιοἰε-1115111 21. Α111τε]α111· 09, 1

Στέφανος (0): Βασιλείου καὶ Σ. ἀδελφῶν Νο.ο11ίο1ἔο1· ἀοε 01ο1·αεἰι11οε
225, 21 Π

Στέφ ανος ('7): Σ. Ίεόόσολομίτὴν (}οἔ11ο1· ι:1ο1τ Ο1·ἰεο11ἰειε11ο11 189, 18.
_ 191, 13

Συμεώνὴς (11. 1. Συμεών): εἰς Ἀντιόχειαν ποὸς Συμεώνὴν τὸν στνλίτὴν 47,
23. 20

Συ/ιΘώνΦΟΞ: Σ- Τὶνὸἐ Άπαμέως Ηο,<¿×11111ο11οε ἀοε 1ἰο111ο1οἰο11 ἀοε 1911111131-
111ἰοε, 3 Α11111εηα111·ο 08, 5 4

Συνόδιος: 1αοοἰ1ο1· 111 Μο1111ο11ο, 11'.1·τἰοΙ1ο1· ἀοε: 1Ώιιἰ:11δι111ἰοε 11,15. 20, 8
8, Ἀκάκιος (2). 1?1·ο±ε11γ1ο1· 32, 811. Μο111·οΡο1111 11,10

Σωζας: ποοπινοίοιοι οἱ λεγόμενοι Σωζα παῖδες 100, 4
Σω ιζ ομεν ός: Φιομίνον τε καὶ Σ. 188, 21 ε. Φιομϊνος
Σωτήηιχος: Σ. τὸν .ἴίαιααοείας Καππαδοκίας καὶ Φιλόξενον τὸν Ἱεοαπόλεως

141, 20. 148, 14. ἀναΰεματίζουσιν . . Σενηοον καὶ Σ. τὸν Κ. Κ. 151, 25
ε,_ Σενῆοος (3). 1781. ἀἰο Α1111α11‹11,‹¿. ο1. Βαγτ. ΑΙ1α‹:1. οἱ. ῖνἰεε. 10 Ρ. 240"
ἔοεο.111111ο111ο11 8το11ο11

Σωφηόνιοἕ (1): Σεοήοου (1) -καὶ Σ. τῶν αῦτόὕι [81‹γϋ11οΡοΙ1ε] πεοιβοἠτων
119, 1



1

11

1
1
111

1
1 11 1

11
11

28 0 Βοἔἰευοτ

=Σωφοόνιος (2): Σ. Ἀημένιος ἀπὸ κώμης Ζωμεοὶ τῆι μῆτοοπόλει Σεβαστείαι
ποοσκειμένὴς 240, 3. Νε1ο111`ο18ο1· άσε '1'11οοε1οε1οε 240, 111. 171, 29.
190, 14. τοὺς πεηὶ Σ. καὶ Γελάσιον 191, 27. 14 Α1111›εῇε1.11το 241, 1;
'1'ο‹;1 21. 111512 542 [1τ1‹1. 17]

Ταοάσιος: Τ. "Τααυηος 120, 10 ε.._ Εῦμάθιος
Τάοαχος: λείψανα μαοτύηων Τ. καὶ Ποόβον καὶ ”Χ1νδοονίκο·υ 00, 14
Τεοέ β ων (1): τὰ κατὰ τὸν .παλαιὸν Τεοέβωνα 18, 1211. ὁ τούτου πατὴη Ἀσπἐ-

βετος 18, 18. Τ. ὁ Σαοακὴνός 35, 2011. 45, 9. 10. 20. Τ. ὁ Σαθακῃῳὸς
: φύλαοχος τῶν Σαηακὴνων ὑπάηχων 52, 1911. Τοἀ 220, 9. 12. (}Θ1115.111·ε-

11151111 ασε 1ἰγ11α11οε 45, 19
Τεηέβων (2): 11111151 νο11 Τεηέβων (1) 18, 13. 15, 8ο1111 νο11 Πἑτηος (8)

30, 10. ὁ κατὰ τὴν χώοαν ταύτὴν [1)ε11αοε.'ο111α 1] τῶν Σαοακηνῶτ
φύλαοχος 18, 14. (}ονν5.111·ε111α1111 1ἰγ1·111ε 18, 15. 30, 10

Τετηαδῖται: .ἴἶοωτοκτίστονς ῆ γοῦν Τ. 197, 10 ε. Ποωτόκτιστοι _
Τιμόΰεος (1): 1?α11·1ε11·ο11 νο11 Οο11εἰ±α1111ἰτ1ο]1ο1, Νε1.ο111`ο1,‹¿α1~ ααα Μτ1.1;Θ-

ς1ο1110ε 141, 1. τοῖς Τ. σννοδικοϊς 141, 2. Τοἀ 158, 3 .
,Τιμόΐὶεος (2): Τ. τις ἐπίκλὴν Αἴλονηος 50, 21
Τιμόΰεος (3): Τ. Γαβαλὴνὸν τὸν μέχοι τοῦ νῦν ἐν τῆι Σκήτει (ἔτθἕῃθϊ (3101-

Ο1·1ἔο111ο.ε11ο11 189, 19. 191, 13
Τοιβοννιανός: Τ. τοῦ κνέατοηος 178, 10 ,

”17πάτιος (1): ”17. τῶι ἀνεφῶι τοῦ βασιλέως ἐκ τῆς Βιταλιανοῦ ἀπολνὕἐντι
Ή αὶχμαλωσίας 151, 14, ν81. ς11ο Νοτο. 152, 711. 1
Ϊ 17πάτιος (2):, οὶ πεηὶ τὸν πατοιάοχὴν >Ε”πιφάνιον καὶ τὸν πάπαν Ξὐσἐβιομ

καὶ τὸν ἐπίσκοπον "Εφόσον "17. 173, 10. 1781. Αοτ. 0ο11ο. 11. 1111 2
Ρ. 109, 8. ο11ο11ς1ο. 11. 111 11. 28, 17 [111 11111 978] 11. 6.

.Φίδος (1): Φ. τῶι ἐπισκόπωι Ἱόππης 35, 0 .
Φίδος (2): τὸν ἔγγονον-Φίδου (1) καὶ ἀναγνώστῆν τῆς Ἀ1›αστάσεως 35, 8.

διάκονον τῆς Άναστάσεως 52, 5. 00, 19. 29. 01, 1711. 11αο11 Οο11ε1:ε1.11111-
_11ο11ο1αοεο111ο1‹11, 1?111111ε1οτ,<¿_1οεο111ο111:ο 03, 411. 131111 ἀοε 1ἰο111ο111ο11
ἀοε 19111›11γ1111οε 04, 1511. 220, 1. οἱ πεοὶ τὸν ῆγούμενον Ἱἰλὶαν (2) Ζω

· τὸν διάκονον Φ. 05, 19. 00, 0. ἐπίσκοπος Δώοων 00, 17. Ο,-Θκνη.111-5-
11151111 άσε 1ἰγ1·1ε11‹οε 35, 10

Φίλιξ: του πάπα ”])ώμὴς Φ. 118, 12 ει. Πέτρος (4) ς
Φιλόξενος: Σωτὴοιχον τὸν Καισαρείας Καππαδοκίας καὶ Φ. τὸν "Τεηαπόλεως

141, 20. 148, 14 . ›
Φιομῖνος: Φ. ό ἐπὶ τὰ μέθη Πἴαχμας λαύραν σνστησάμενος 99, 23. 188, 21.

οὶ τῆς Φ. λαύοας 197, 8. τῶν Φιομινιωτῶν 197, 10
Φλαβιανός (1): Φ. τὸν τῆς βασιλίδος ὰοχιεπίσκοπον 149, 19 5, Δτόστωθοε
Φλαβιανός (2): Φ. μετὰ τελεντὴν Παλλαδίοο τῆς ,Αιιτιοχέων κοατήσαντος

140, 21. τὸν 'Αντιοχείας Φ. 143, 19, 23. 4- 141, 1. 17. 148, 9 αὶοἔο-
| εουτν 11110 1·ο1ος1ο1·1› 148, 18 ε. Ἱἰλίας (1) `
,Φλαία 241, 19 ” `
Φλνάις [γι11ἕϋ.1· = Φλαύιος]:μα19ὴτὴν [άσε 8ε111αε.] Σύοον Φ. 139, 1.18. 11

Χοιστός: μετὰ πεντακόσια καὶ πεηαιτέοω τῆς τοϋ Χ. παοονσίας ἕτὴ 154, 19
Χούσιππος: τοεϊς ὰδελφοὺς σαοκικοὺς . ἰἔοσμαν καὶ Χ. καὶ Ταβοιήλιον

25, 20 ε. Ταβοιήλιος. οἰκονόμον ὅντα τῆς λαύρας 35, 12. 17. ποεσβύτεαος
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τῆς Άναστάσεως 49, 18. σταυοοφύλαξ ὅδ, 22. 60, 18. 28. 99, 8; Αῃιης.
ὰααοτ 12 τΤα1πο 56, 4. θαυμαστός σογγηαφεύς 56, 5_ 4,9, 18, χτἔγ
Βἰἔεἀαε, 'ἙΘΧΒΘ ιωἀ Ἑ`οτεο11. τ. 1σδττα.11ϋ. ιιουεηικ 1?11ἰ1ο1. 20

ἦἴἔοιγένης: τοῖς τὰ ”Ω. φοονοῦσιν πολλοῖς τότε οὕσιν ἐν τοῖς- μάλιστα περὶ [ίαι-
σάοειαν τόποις 39, 27. _ τὴν “Ω. αἴηεσιν 1'7θ, 19. 83, 11. τὰ 'Ω. δόγματα
191, 29. 124, 24. 1'7ῦ, 14. 229, 14. τὰ ”Ωηιγένεια δόγματα 12ὅ, 19. τὴν
>Ω. κακοὅοξίαν 188, 24. 192, ΰ. τὰς ”Ω. βλασφὴμίας 191, 1'7. τῆς ”Ω. λύμης
188, 27. 189, 19. τὰ ¦Ωοιγόνους φοονῶν 1711, 19. τὰ ἶἴἑοιγένεια σπέηματα
189, 8. _ τὸ σύγγοαμμα ”.%1ντιπάτοο·υ τοῦ ἐπισκόπου Βόστοων κατὰ τῶν
®Ω. -δογμάτων 189, 21. ἴὀικτον κατὰ τῶν >Ω. ὅογμότων 192, 1 ν81_
191, 28. _ κατὲβλἠΰησαν ἀναϋέματι [νοιτ ὰοτ 5. Βγηοεἰο] Ώ. τε καὶ
Θεόδωηος ό Ζἱίομῳουεστίας καὶ τὰ πεοὶ ποονπάοξεως καὶ ὰποκαταστά-
σεως Ζἶυαγηίωι τε καὶ Διὁύμωι εἱοὴμένα 199, Β. τῶν ”Ω. καὶ Νεστοοιἴου
δογμάτων ὐπὶ αὐτῆς [ἀοτ 5. θγῃοὀο] ὰναΰεματισΰἐντων 83, 9. τὰ ὑπὸ
>Ω. καὶ Ζἴῦαγηίον καὶ Διδύμου πεηὶ ποονπάοξεως μεμυὕολογὴμένα 124,
28. Πυΰιαγόοον καὶ Πλάτωνος ”Ω. τε καὶ Εῦαγοίου καὶ Διὅύμον 280, 18.
-τὰς ”Ω. καὶ Νεστοοίου αἱηέσεις 179, 4. 1'75, 24. κατὰ των >Ω. καὶ Θεο-
ὁώηου τοϋ ἰὶίομφονεστίας δογμάτων τε καὶ ὑπασπιστῶν 221, 20. 1941, 22. _
των ”Ω. ὑπασπιστῶν 181, θ. 231, 18. _ τοῦ άοχὴγοϋ των ”Ωοιγενι-
αστῶν 231, 28. τὰ ἐν Ἱοοοσολύμοις ὑπὸ τῶν ”Ω. γεγονότα 191, 19. 32.
πάντες ποοσετίὕεντο τοῖς ”Ω. 19,9, 11. τῆς καταὅνναστείας τῶν “Ω. ΖΟΟ, 12.
231, 29. τὴν τῶν ”Ω. ἐκ τῆς Νέας λαύηας αναχώηὴσιν 234, 27. 199, Ζϋ
ε. 1111 Νέα λαύοα. Νεολανοῖται. τῆι τῶν )Ω. σιλάνὴι '71, 29. 218, 14. 198,
19. καταγωνιζόμενος των ”Ω. 229, θ. 2411. λίβελλον κατὰ των ”Ω. 191,
28. _ ΒΡα1®οιυ1ἔ 19'7,5Η. ε. Ἱσόχηιστοι. Πηωτόκτιστοι. Ρο1ο11πἰε‹:1›ο
Βο11τἰ1Ἱ: οτϋ1±ο‹1οΧοι· Μὁι1‹:11ο ἰὶβοι· εὶἰοεο ίἔΡα1'οιπι,<¿_×οιι 19'7, 1Ο_13 _

111 Βτὲὶεὶτο, Οττεο11α1ιο11, Εὲηὰοτ, 1ἴὸ11εο1·
Ἀβίλης: ἐπισκόπου Ά. 192, 1'7. 199, 9
Άὅηιανούπολις: ἐν κώμὴι τινὶ πεοὶ Ἱ1. τῆς Θηάικὴς 10, 1
Αἴγυπτος: ἐν τῆι κατὶ Αὶ. ἐοἠμωι 34, 18. τῶν ἐξ Αὶ. παηαβαἱλόντων πατέοων

34, 15. γέοοντες Άἰγύπτιοι παοαβαλόντες 39, 31. 30, 28. Ἰωάννὴι τῶι
. Αἱ. 1341, 19 8. Ἰωάννης (9). πάσης Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως ϋθ, 24.

ε. Νιτοία
Αἱὕίωφ [ΝΘεο1·]: 74, 19. 22. νἔ1. Οαεε. 0011. 1, 21 Ρ. 32, 27 ὰιαὺοὶιιο

ότι -¦|ὶσ·ὶινα Αοιἶιὀοριο. 2, 13 Ρ. 55, 14. 9, Ο Ρ. 259, 13. Ηἰεὺ. Πτοιι. σα.
Ρτουεοιωτι Ρ. 33, 22. '1Ἱποο‹1οι·οτ. το1. Ιπὶεϋ. 24 Ρ. 1247

Άιλα: 1ὅΟ, 8. 161, ὅ
Άλεξάνδοεια: στοατεοϋἑντος έν Ά. 87, 1Ο. 92, 19. 24. 93, 9. 199, 4. ὰπο-

σταλεὶς εἰς Ά. 127, 1. 229, 1. _ τὴν Άλεξανδοέων πόλιν διέσεισεν 50, 22.
_ Άλεξανυηεύς (οἰιττοιιπο 1?ο1·εο:1οι1): 92, 1'7, = 23. 25. 93, 10· 193›
1θ = 231, 10. ᾶηχιεπὶσκοποι: τῶν κατὰ τὸ Βνζαντιον διαφεηομένων προς
τοὺς κατὰ Ά. 149, Θ. τὴν κοινωνίαν τῶν Άλεξανὁοἐων 140, 12- Τὥνυιαϊἀ Ἀ·
καὶ Άντιόχειαν 140, 1ὅ. ε. .ἶίύοιλλος (1). Ζώελος. ὅντα οἰκονόμον Ά. 198,18

Άμίὀης ἄλωσιν 211, 19
Άμόηιον: 195, 5 .
τῶν Άμοοοαίων, ὡς λόγος 75, 2
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Άνατολή: ό τῆς Ά. στοατὴλάτης 19, '7. πᾶσαν τὴν Ά. ἐκταοσίξαντος 118, 12.
τῶν τε Άνατολικῶν καὶ τῶν Παλαιστιιιῶιι ἐπισκόπων 141, 18. τὰ ὑπὸ
τῶν Άνατολικῶν γεγονότα 33, 19 -

Άντιόχεια: εἰς Ά. 88, 2'7. 47, 22. 98, 18. 27. 191, 15. ὰπολυΰῆναι ἕως Ά;
83, 14. τῶι Ά. δήμωι 148, 1'7. _ Άντιοχεὐς (οὶτττωιτε Ροτεοτιοτι):
98, 11. 189, 24. 29, 9. _ του Ά. δοόνου 118, '?. ὰοχιεπίσκοποι (πατοιάθ-
χὴς 191, 2. ἐπίσκοπος 148, 21): τῶν κατὰ Άλεξάνδοειαν καὶ Ά. 14.9, 18,
5. Ἰωάννης (7). Δόμνας (1). Πέτηος (4). Παλλάδιος. Φλαβιανός (2)_
Σενηοος (8). Ίἰφηαίχιιος

Άπαμεύς: 98, 5. 99, 2
Άοαβία [ὰἰο τϋ11πἰεο11ο 1)17ονἰι1Ζ]; ἐπὶ τὴν Άοαβίαν 124, 19. .ὶὶἴήδαβα ὑπὸ

τὴν Άοαβίαν τελουσα 189, 1. τῆι τε Ά. καὶ ]Ϊαλαιστίνὴι 211, 1'ῖ. τὴι.
φυλαηχίαν τῶν ἐν Ά. ὑποσπόνδων ”Βωμαίοις Σαοακὴνῶν 19, 8. _ Ἀθαψ
(οἰατωιιο 1?ο1·εοΠειτ] 98, Β. τῆει 14- ὐπἦοχεν 51. 4

Άοαοαϋείας πόλεως, τῆς Ιἴαππαδοκῶν χώοας 241, 14
Άηιστοβουλιάς: Ά. τῆς κώμης 22, 13. 1.9
Άομενία Άημένιοι: τὴν τῶν Άομενίων ὰηχἠν [Ατ111οῃ.ἱει 1] 208, 18_ της

κατὰ Ά.. Νικοπόλεως 291., 8. Ζὶἴελιτὴνὴν τὴν τῶν Ά.. μὴτ¿›όπολῃ› 83 28-
πλῆὕος Ά. ὰνδηῶν 27, 8. οῖτε Βοζαντίων καὶ Ά. παῖδες 291, 18. οἱ Ά. ἐν τητ
λαύοαι [άσε Βαιααε] 195, 12. 11'7, 11. 20. τῆι τῶνΆ. διαλἐκτωι 117, 2Ο_
Άομενιστί 195, 19. 28. _ Άημένιος (οἱιιτωτιο 1?ο1·εο11α11): 195, η_ ἰ..1_
ἀπὸ κώμης Ζωμεοὶ τῆι μητηοπόλει Σεβαστεὶαι ποοσκειμἐνὴς 249, 3

Άσιανοί [ὰἱο 1·ὁ1Ἡἰ5ο11ο 1?ι·ονἰ11τ]: ἐκ τῆς Ά. ὁομώμενος χώοας . . τῆι ἀ9Ζ!_-
εηωσύνηι τετιμὴμἐνος [ο1. 11. Μο1π·οΡο1ϋ; νου. 111Ρ11οεοε] 213, 8. Άσιανός:
28, 15. 184, Θ '

Άσκὰλων: εὶς Ά. 213, 19. · κοπον τῆς Άσκαλωνιτῶν ἑκκλὴσίας 127, 11.
179, 29

Άφοική: αὶχμαλωτισὕέντων εἰς Ά. 41,19. Άφηικήν 1'7ῦ, 21. 1'|8,25_ 2ἶ

οω8.Ο

Βακάὕων: τῶι ἐπισκόπωι Β. 1'7'7, 29
Βεεὶζλα: τῶι κατὰ Σκυΰόπολιν τόπωι καλουμένωι Β. Γί, 3. 8ῦ, 19
Βἐσσοι: οἱ Β. του Ἱοοδοἰνου 193, 25. 28. Βέσσος: 194, ὅ
Βὴδλεέμ: εἰς τὴν Β. 214, 23. 21.5, 3. 8. 1111. Βὴίὶλεεμίτῆς 181, 9
Βῆταβουδισσῶν: ὰπὸ Β. τῆς κώμης Ἱ9, 13. 189, 24
Βὴτακαβέων: ἀπὸ Β. τῆς ἀπὸ δώδεκα σημείων τῆς Γαζαίων διακειμἐνη;

κώμης '18, 4 · '
Βὴτυλίου: ἐπίσκοπον του Β., πολύδηιον δὲ τοῦτο παοαὕαλάσσιον ἐπὶ ἐνενἠ-

κοντα μιλίοις διέχον τῆς ὰγίας πόλεως 242, 28
Βιὕυνία: τῆς Β. ὀημώμενος 133, 8
Βόστηα: Βόστοαν ὅ2, 29. ἐπίσκοπος Βόστοων ε. Άντίιτατοος
Βονοιηῶν: ἐκ τῆς πεδιόδος ἀπὸ Β. τῆς κώμης 185, 1.8
Βοζάντιον: ε. Κωνσταντινούπολις. οῖ τε Β. καὶ Άομενίων παῖδες 291, 12_ _.

Βυζάντιος (οἰι1το1τ10.1?οτε0ι1οΙ1): ε. Ἰωάννης (13). Λεόντιος (4)

Γαβαλὴνός: 189, 19
Γὰδαηα: τὸν λεγόμενον ποταμὁν Γαδάοων 118, 81. τῶν Σκυὕοπολιτῶν καὶ

τῶν Γαδαηηνῶν 119, 19
Γάζα: της Γαζαίων '78, 4. _ ἐν Παλαιστίνηι = Οια". 1Θ1, 1 νἔ1, ΑΜ-„ 00110·

ι. 11 5 ρ.ι:1ο,ει



_ 1

111 Βτὲἰατο, Οι·Βε:ο11αΗ:οι1, 1ζ.ἑἐ.ι1ο1οι·, νὸ11:οι· 283

Γαλάται: τῆς Γαλατῶν χώοαἐ [= Α111:γι·α] τὴν ἰεθαθχίωι 181), 0, _ Γαλάτηζ
(οἰτιτωτιο Ροιεοτιοα): 99, 19. 77, 1.. 189, 18. Γαλατιατί 77, 8

Γήπιδες [νοι·εο11ἱοε1ετιο 8ο11νο11›ιυ1ἔοιι ἰὶ1ααι·1ὶε1Ϊοντ] 179, 5
Γότΰοι 179, 4

Δαμασκηνός: Δ. ὰογυηοκόπος 184, 23
Δύσις: πᾶσαν τὴν Δ. 178, 29. τῶν Δυτικῶν ὰποσχισάντων 149, 19
Δώηων: ἐπίσκοπος Δ. 99, 17

Η°Ε)_ευὕ·εοόπολι.ς: ἐν “Β. 78, 1.1. 79, 9. τῶν πεοὶ . ὰποσχιστῶν μωιαχῶι.
147, 14. _ ”]Ζ”λενΰνεηοπολίτης 179, 3”

τΕ;_).άς: τῆς ”Β. πόλεως Ιἴοοιἶνὶὶου 223, 2. Ίἰλλαδικός (ο1ι1τε1ι1ο Ρονεοηοτι):
124, 2. 139, 21. 231, 12

·×Ε¿¿#,7-μες: κατά τε τὴν 'Ρωμαίων καὶ 'Β. καὶ Σύηωγ φωιιήμ 56, 16_ °Ελ¿η,.,στ¿
ὴιάλλειν τὸν ὕμνον 118, 3. ”Βλληνισταηίων 117, 24. _ Ηοἰἀοῃ: τῶν
ὰΰνἐων ”Β”λλήνων καὶ "Ιουδαίων καὶ λὶἰανιχαίων 124, 27. "Ελλην ὑπάηχωι.
18, 18. 19, 3. ”Βλληνικῆι ὕοηισκείαι 29, 7. ὅσα ὶστοοίαις παηαδεδώκασιν
”Β1λληνες 178, 3

~Εῇ_οοσα: τῆς (Β. πόλεως 243, 8
°Ε/τισα: ”Βμισαν τὴν κατὰ Συοίαν [νἰο1ιτ1ο11ι· 1?11οοιπἰοἰα 1.ἱ1ααι1οι1εἰε] μητρό-

πολιν 243, 24
°Επτάπη7ΟΞ : εἰ€ '#91' Χοθσίω' χαὶ Τὴν Ἱἰπτάπηγον καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς αὐτόθι

σεβασμίονς τόπους 198, 14
ή ἕηῃμος: ἐν τῆι ἐξ ὰνατολῶν τῆς ὰγὶας πόλεως 99, 27. τὴν ὰνατολικὴν ἔ.

95, Θ- 48› 9· τῆι τϋατλ αὐτὴν |:‹1ε19ι1εα.1εῃτ] 239,11. 14, 2. 141, 19.
152, 25. ἐν τῆι κατὰ νότον 24, 3. ὰναχωηῆσαι εἰς τὴν ἔ. 247, 29.
πυκνότεηον εἰς τὴν κατιέναι (νοῃ .1ο1·υεα1ο111 αυε) 179, 29. του Πίαίου
μηνός εὶσεληλυδότος τῆς μόλις τῶι χειμῶνι βηεχομένης 95,19. 197,8.
τῶν κατὰ -τὴν ποιμἑνων 11.9, 9. 111, 5. 79, 27. 199,15. 227, 29.
τῶν φυλαηχεῖν τε καὶ φνλάττειν τὴν τεταγμἐγωγ ΖΠ, 21· του
πλήΰους τῶν βαηβάηων κατὰ τὴν διασπαηἐντος 211, 29. κάστηον
οὶκοδομῆσαι ἐν τῆι ἐ. 175, 18. τὴν οὶκῆσαι 224, 19. πολίσαι τὴν ἔ.
129, 5. 24, 4. πολλῶν ἐν τῆι ὲ. ,ιιοναστηηιἴων 143, 19. τὰ μοναστὴ-
ηια Τηἔ τῶν τὴν ἀὴιίαῃ

πόλιν μοναστηοίων 115, 18. πάντες οἱ τῆς μοναχοί 239, 2. 125, 15.
22. τῶν τῆς έ. ὴγουμένων 149, 1. 192, 21. 195, 3. τῶν τῆς ἐ.
πατέοων 189, 12. 148, 8. 232, 15. τοῖς κατὰ τὴν πατοάσι 14, 9. τῆς
πάσης ὰοχὴγῶν 141, 9. τῆς τὸ καὐχημα 235, 28. τῶι γενομένωι
ὁτιὸ τῆς ἐ. λιβέλλωι 1.94, 23. _ οἱ κατὰ τὴν ὰναχωοηταί 299, 19.
τὴν ἐνδοτέηαν ἔ. 59, 29. τὴν πεοὶ τὴν νεκηὰν ·ὶὶάλασσαν 121, 7. τὴν
ἐπὶ νότον ἔ. παηὰ τὴν νεκοὰν δνάλασσαν 22, 2. πεοὶ τὴν νεκηὰν ΰάλασσαν
ἔαημον τὴν ἐπὶ Ζώαοα 1.99, 18. τὴν τὴν έπέκεινα, τῆς νεκοας ὕαλάσσὴς
πηὰς ,ιιεσημβηίαν 94, 21. ἐν ταῖς ἐοήμοις 183, 15. ε. Ζιφῶν. Ἰοηδάνης.
Ϊίουτιλας. Νατονφα. ”Βου/ἰας. Σονσακείμ. πανέοημος _

>Εφὲσου: τὸν ἐπίσκοπον 1.11. 173, 19. 5. Άσιανοί ιυτἀ 11 ε. σύνοδος

Ζιφῶν: τὴν ἔοημον Ζ. 22, 9. τῶν Ζιιῃαίων 22, 22
Ζώαηα: ἔοὴμον τὴν ἐπὶ Ζώαοα 199, 18
Ζ ω με Θ Ζ: ”/1ομένιος ὰπὸ κώμης Ζ. τῆι μητοοπόλει Σεβαστείαι ποοσκειμένης 249, 3
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Βοἔὶεϋον

ῶα Θεκουα: Θεκῶαν τὴν κώμὴν 199, 29. τὸ πῃοφὴτεῖον τὸ ἐν Θεκώοις
τοῦ “Δμώς 123, 18. τὸν κατὰ νότον Θεκώων χείμαοοον 123, 5. ὰνῆο τις
ἀπὸ Θεκούων τῆς κώμης 227, 19. ὰνῆη τις Θεκουηνός 228, 19. 14

Θςάικη: “Δδοιανοόπολιν τῆς Θ. 19, 1. βαηβάηων τὴν Θ. ληιζομενων 9, 24

Ἰαμνὶας: ἐπίσκοπος Ί. 8. Στέφανος (2)
Ἱεο
Ίες

Ἱεο

απόλεως: Βὶεο11ο1Ϊ ε. Φιλόξενος
ιχώ: εἰς τὴν Ί. 199, 19. 217, 5. 9. ε. 1111 ε. 11. τὴν βασιλικὴν ὁδὸν ὰπὸ
Ἱεοουσαλὴμ εῖς Ί. 89, 8. τῆς ὁδοῦ Ἰεοιχοόντων 29, 15. ὁδεόων ἀπὸ τῆς
Ίεοιχῶ ἔπὶ τὸν Ἰοοδάνην 137, 23. Ἰεοιχούντιος ε. Ἱἰλίας (2)
οσόλυμα [εο1τοτ1Ἱε¿›ουσαλὴ,ιι πιἰτ 1αοα1αεἰο11ν1,<¿·1:ο:ι11 1α11ο1ὶεο11ε111 1Ξ1α-ιιἔ
97, 13. 89, 8. 144, 21. 153, 4.24. 188, 9; ὰαἔοἔοτι 181: ὰειε 11ὲ1.ιι9ἔΘ ἡ
αγία πόλις Παν 1?οτἰΡ1παεο ὰοε Νατπτοιτε] ± τῶν τῆς ὰγίας πόλεως λογάδων
184, 9. τοῖς κατὰ τὰ Ἱ. συντελεσταῖς 145, 25. ὴ Άνάστασις καὶ οἱ λοιποὶ
σεβάσμιοι τόποι καὶ οἱ κτὴτοηες 1.45, 28. 29. οἱ Ἱεσοσολυμῖται 154, 19.
114, 21. 149, 3. παντες οὶ τῆς ὰγίας πόλεως οῖκἠτοςες 159, 23. τῆς
Ἱεοοσολυμιτῶν ὲκκλησίας 294,23. _ Ἱεοοσολυμίτην 189,-18 Ξ. Ἱάκωβος
(2). Στέφανος (7). μοναχὸν ὰπὸ Ἱεηοσολόμων 195, 2. _ τῶν ἐγκαινίων
[14. 8αΡ1:., νἔ1. 198, 12. 199, 8] 121,14. 198, 19. 199, 23. πάνδημο»
ἐοητῆν 97, 11. τῶν Ίουστίνον κελεύσεων ἐλὕόντων εῖς Ί. ἑοοτῆς
γενομένης ἐνεφανίσΰησαν αἱ ΰεῖαι κελεόσεις 192. 14- Τοῦ κατὰ >Ωοιγένους
ὶδίκτου ἐν 11. ἐμφανισὕιἔντος 192, 12. ἄπαν τὸ μοναχικὸν εἰς τὴν ὰγίωι
μετεπόμὴιατο πόλιν 151., 8. τὰ ἐν Ί. γεγονότα 152, 12. τὰ ἐν Ἱ. ὑπὸ τῶν
>Ωοιγενιαστῶν γεγονότα 191, 18. ὰνῆλἱὶον έν τῆι ὰγίαι πόλει βοηθῆσαι
τοῖς πολεμουμένοις ὀηθοδόξοις 193, 29. του γεγονότος ἐν τῆι ὰγίαι πόλει
δημοσίου πολέμου 229, 11. _ ἐπιβὰς πλοίωι ῆλδεν εἰς Ἱ. 294, 7. 224, 9.
_ εἰς Ἱ. εὐχῆς ἕνεκεν ἐλθόντι 151, 15. 154, 8. ἐλΰὼν εἰς πςοσκόνησιν
τῶν ὰγίων τόπων 32, 19. 199, 24. 182, 5. οἱ σεβάσμιοι ὲκεῖνοι καὶ ΰεοδόχοι
τόποι 144, 9. τὸν Σταυηὸν καὶ τὴν Άνάστασιν καὶ τοὺς λοιποὺς σεβασμιἴοη;
τόπους 14, 9. 153, 8. τοὺς ὰγὶους ποοσκυνὴσας τόπους σὺν τῶι ξόλωι
τοῦ Στανοου 72, 1. 213, 5. ὴ Άνάστασις καὶ οὶ λοιποὶ σεβάσμιοι τόποι
145, 28. τῆι Άναστόσει καὶ τῶι Κηανίωι καὶ τῶι Σταυοῶι 152, 9. 19. τὴν
Σιὡν καὶ τὴν Άνάστασιν 153, 25. 29. 154, 5. τῆς Χηιστοϋ τοῦ θεοῦ ῆμῶν
Άναστάσεως 239, 13. ποοσκυνοϋντα τὴν Άνάστασιν 245, 4. τὰ φῶτα -γενέ-
σΰαι τῆς Ἄναστάσεως 97, 11. συνάξεως ἐπιτελουμένῆε ἐν τῆι Άναστάσει
128, 3. τῆι μητςὶ των ἐκκλησιῶν Σιών 153, 2. 25. 155, 8, ὴ μήτης των
ἐκκλησιῶν α11ἔε1τιεἰ:ι νοτι ζ1οι·ι1εα1ο11τ [νἔ1. 144, 21 11111: 153, 3] 93, 19.
139, 24. εἰς τὴν ὰγιαν Σιών 8ο11ννα1·Ἑοντ1ιο1 198, 3. Θἶς Τὸ ἄγιον Ζίοα-
νίον 297, 11. ἔμποοσδεν τοῦ άγίου λἔςανίου 149, 3. ἐπὶ τὴν ἄνοὀον του
ὰγίου Γολγοὕα 297, 19. μεοίδας του ξύλου του Σταυοοϋ 99, 7. ἔλαιον τοῦ
Σταυηοϋ 99, 7. 119, 1.1. 194, 15. 218, 7. 228,14. σταυοοψόλαξ 8. Άνα-
στάστος (4). Ιζοσμας (2). Χούσιππος. Θεόδωοος (3). _ τὸν ναὸν του τωωτο.
μόςτυηος Στεφάνου, ο1τιἔοννΘἰ111: απι 15. ξ1ι111ἰ 491 [ἰ11€1. Χ1111 54, 19]
54, 3. 49, 18. 151, 12. 19. _ τὴν νέαν της υεοτόκον ἐκκλησίαν 175, 13.
177,17. 193, 18, 1Ξι11‹ειοιιἰαι1 Νονοπιιαοι· 542 [ἰ11ὰ.ν1 219, 9] 219, 19.
71, 19. _ τοϋ μαητυηίου τοῦ Πζηνα 49, 22. _ τὸ μαοτύοιον του ὰγίου
Θεοδώηου 185, 4. _ τοὺς πεοὶ τὸν πόογον τοϋ Δαυὶδ τόπους 119, 7.
229, 19. _ τῆς ὰγίας Γεὕσημανῆς 184, 23. _ εἰς τὴν ὰγιἴαν Άνάλ-ηῳιν
139, 7, ν81. 8. 59, 2. τῆς ὰνατολικῆς όὶζης τοῦ βουνοῦ τῆς Ά. 95, 2. _
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τῶι πηὸ τῆς πόλεως γηοοκομείωι, ἔν ῶι εὐκτήοιόν ἔστιν του μάθτυοος Γεωο-
γίου 294, 9. 19. _ ἐν τῶι όοει τῶν ”Βλαιῶν 145, 8. 147, 9. 195, 23_ _
πλησίον του σπηλαίου [ι1. 1. στόλου] τοϋ ὰγίου Ζίοσμα παοὰ τὴν ὁηὸν τῆς
Πίεγίστης λαόοας 198, 8. _ τὸν Σιλωάμ 234, 2. τὸ ὕδωο τοῦ τε Σιλωὰμ
καὶ Δουκιλιάναις καὶ αἱ πηγαὶ Κολωνίας καὶ Νεφδοῦς 198, 2. 3. τὸν τοῦ
Σιλωὰμ χεέμαοοον 198, 7. χείμαοοον ἀπὸ του Σιλωὰμ καταφεοόμεγωι
98, 1. _ 7011 Ἱεοοσολόμων ΰοόνου 158, 9. τὸν Ίακώβου τοῦ ὰποστόλοο
ὕηόνον 51, 7. 52, 3. χοοακὰ ἰμάτια ἀδύνα-τον πατθιάἕχη, <]εθ0σΟλύμω„
ἑυδόσασΐλαι 35, 29. πατοιάοχαι ὰοχιεπίσκοποι ε. Ἰουβενάλιος. Άναστά.
σιος (4). Ζὶίαοτόοιος. Σαλούστιος. Ἱλλίας (1). °ΖωάννηΞ (8)_ Πέτθοε (1).
Βόστόχιος. τοὺς τῆς ὰγίας Άναστάσεως [= 1?α1:ν1αι·ο11ατ ν, ,Τθ,.„8„1θτΠ
νἔ1. Δον. 00110. Β. 11 1 Ρ. 394, 23] ὰποκοισιαοίους 192, 23. ΚΙΘΓΠΒ
άον Άνάστασις ε. Άναστάσιος (4). Γαβοιήλιος. 'Ηλίας (1). Ἱωὰνμηἕ (Π),
Ϊίοσμας (2). Ζίυοικός. 111αοκιανός(2). Πίαοτύοιος. Στέφανος (2). Φίδος (2),
Χηόσιππος. _ διάκονος τῶν ποώτων τῆς Γεδσιμιανῆς 184, 23. Β. 1111

Ίὀ -τπη: κατελΐλὼν εἰς 11. καὶ ἐπιβὰς πλοίωι 93, 9. ἐπὶ 11. 99. 39. _ ιἔπισκόπωι Ί.
35, 7 ε. Φίδος (1)

Ἱοηὀάν-ης: ἀπὸ τῆς ἀγίας πόλεως ἐπὶ τὸν Ί. κατεοχομἐνων 27, 9. κατέοχεται
εἰς τὸν λἶ. 134, 1.8. 197, 29. όδεόων ἀπὸ τῆς Ἰεοιχῶ ἐπὶ τὸν 11. 137, 23.

¬ παηὰ τὸ χεῖλθς Τϋῦ Ἰ- πθὸἔ ὀυσμάς 197, 27. μετὰ τὸ πεοὰσαι τὸν Ί. 215, 12.
ι πέηαν τοῦ Ί- 139. 1. διαπεςάσαντος μεταξὺ τῆς δαλόσσὴς Τιβεςιάδος καὶ
” του ”.ἴ. 198, 13. ἐν τῆι πεοὶ τὸν Ί. ἐοήμωι 44, 24. 95, 19. 224, 25. από

του *Ρουβά ἐπὶ τὸν καλαμῶνα του Ί. 138, 29. εἰς τὸν Ί. 72, 5 κἘ1. 219, 23.
ε. 1111

Ἱουδαῖο ι: ἐθνικῶν Ί. τε καὶ Σαμαοειτῶν 154, 4. τὰ τῶν ὰδέων δλΐλλῆνων καὶ
Ἰ. καὶ Μανιχαίων δόγματα 124, 27. Νεστοοιανοὺς καὶ Ί. 149, 19. '.ἶ. δπάς-
γουσιν [Νεευονὶαιισν] 128, 9

Ἱσαόηία: Ζήνωνος ἐπὶ τὴν Ἰ. φυγόντος 92, 19. μετὰ τὴν ἐν Ἰσανοὶαι γεγε-
γημενην τοϋ Ἱλλου τυςαννιδα 48, 9

νἰσηυηοι: Ἰσαυοος 129, 8. 19. τῆς Ἱσαυηίας ὁομωμένους . . . ὰοχιτέκτονας
117, 2. 4. _ ἐν νουμέοωι τῶν Ἰ. ποοσαγοηευομἐνωι 87, 11. 92, 28. 199, 9

Ἰταλία: κατὰ τὴν ”.ἶ. 48, 23 ·

Ϊἶάὕισμα: τὴν τοϋ Κ. τῆς θεοτόκου ἐκκλησίαν 239, 29. 97, 5
ἰίαισαηείας Καππαδοκίας: ὑπὸ μῆτοόπολιν τελοόσης τὴν .ῖίαισαοἑων 87, 1.

239, 4. 1318011515 ε. Σωτὴηιχος. Θεόδωοος (9)
Ζίαισάοεια: ἕως Κωκαὶ Σκυυοπόλεως 192, 29. 189, 1. εἰς Κ. [Βεεἰὰοιιτ ἀεσ

ε1αΧ 1)ε.1αεεΒἰτιειο] 152, 9. τὴν Ιίαισαοέων 192, 29. ἐν τοῖς μάλιστα πεοὶ
Ζζ. τόποις 39, 28. .ὶἴαισαοἑα 159, 1. τὴν Καισαοἐων ὰογὴν [= Ρα1αο-
ετἰτια 1] 159, 25 ν,‹¿·1. 151, 18. τῆς Ιίαισαςέων ἐκκλησίας 98, 9

Καπαοβαοιγα: 22,19. 23, 21. 124,17 1
Ϊίαππαδόκαι: τῆς Κ. χώοας 87, 12. 8. Μουταλάσκα. ὴἰωγαοιασσός. Ζίαππα-

δοκίας = λίαισαοείας 192, 22. Ιίαππαδόκης [ἐκ τῆς Καππαδοκῶν χώοας
ὀομωμἑνους 25, 18. 241, 13] (οὶ11κε111ο 1?οι·εοι1ο11): 33, 39. 25, 18. 51, 3.
241, 13. τινὶ Ζἶ. γἐοοντι 99, 29. 239, 12. ]ἔαππαδόκισσα 218, 21

Ιίεγχοεαί: ῆλἰλεν ἐπὶ Κ. καὶ ἐπιβὰς πλοίωι 224, 8
Ζίιλικία: ἀπὸ τῆς ποάτης Κ. κώμης Τομεσσοῦ ὁομώμενος 72, 19
Βἶλαυδιουπολῖται: τῆς Κ. πόλεως τῆς ”Ονω¿›ιάδος 245, 21 . Ζἔοατείαν πλησίον

οὕσαν τῆς Ϊἶ. 245, 24
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Κολωνίας: ἐπίκοπος 292, 19
Κόμανα: τῆς Κ. πόλεως τῆς λεγομἐνης χρυσῆς [ταν 11ι11:ει·εο11οἰ‹1ιιτ1ἔ (ΥΟΠ,

Ροιττἱεωτοιτ Κ., ε1αοι1εο 1υε.1:.ἰτιἰαη. ±1ονε11. 31, 2 Ρ. 237, 4 (οἰἰεἰετϋ
νου. Βιιεϋ. τα Ώἰοηγε. Ρον. 994) 1?ι·οοοΡ. 1:ε11. Ρενα. 1, 1719] 239, 5

Κόρινδος: τῆς ”Βλλάδος πόλεως Κ. 223, 2. τοῦ ἐπισκόπου Βἶ. 8. Πέτρος (3).
τῆς κατὰ Κ. ἐκκλησίας. 223, 3. Κορινδιίοις οὔσι 224, 21

Κοόρικος [Ξ Κώρυκος]: πλοίωι διαπερῶντι εὶς Κ. 93, 9
Κουτιλα: τὴν ἔρημον τοῦ Κ. 14, 27. 15, 11. τὴν ἔρημον τοῦ 11. καὶ τοῦ δΡουβα

51, 9. 95, 12 |
Κρατεία Κρατία: τῆς πόλεως Κ. τῆς δθνωριάδος 244, 15. .Κ-. πλησίομ

οὔσαν τῆς Κλαυδιουπολιτῶν 245, 24. εἰς Κ. 244, 22. 245, 29. 249, 24,
29. ἐπὶ Κ. 249, 19. ό τῆς Κ. λαός 247, 2. ἑπίσκοποι: Ζἶλάτων (2).
”Δ/ἔραάμιος

Κωνσταντινοόπολις [ννοο11εε11: ττιἰϋ Βυζάντιον]: ἀνέρχεσδαι ἐν Κ. 93, 29.
147, 15. 173, 9. 19. 193, 15. 194, 14. 18. 293, 29. ὰνέβη εἰς Κ. 244, 4.
ὰνέπλευσεν ἐπὶ Κ. 188, 28. ἐν Κ. γεγονότα 198, 19. ἐν Κ. τὸ τηντχαυ-τα
διατρίβων 173, 1. ἐν Κ. καταλιπών 1.79, 19. τὸ τηνικαῦτα ὰπὸ 11. παρα-
γεγονότα 199, 5. ὰχΰέντας ἐν Κ. 178, 29. τούτου ἐν Κ. ὰκουσΰέντος 192,·
29. ἐν τῶι Βυζαντίωι ὑπὸ σεισμοϋ καταχωσδἐντος 199, 19. ἀπὸ του Β,
ἐπὶ Παλαιστίνην πεζῆι τὴν πορείαν ποιούμενος 195, 4. ὰπὸ του Β. 147, 11.
29. 179, 13. τῶν μετ: αὐτοῦ όντων ἐν τῶι Β. 147, 28. κατὰ τὸ Β. γεφο-
νότος 194, 28. τὴν βασιλίδα φδασάντων 141, 25. ἐν τῆι βασιλευοὐσητ
πόλει 247,15. _ οὶ του ὀρφανοτροφίου καὶ τοϋ πατριαρχείου καὶ τοϋ
παλατίου 195, 1. τὴν καλουμἐνην Μαγιιαῦραιι 178, 11. εῖς τὴν βαο-¿;_¿2ή,›
[1)νο1”ατ1ςςε13ἐ1αὰε, νἔ1. 2. Β. Με.1α1. Ρ. 435, 29. ἶ1'11εοΡ11. Ρ. 181, 29.
88, 19] 179, 9. τὸ προάστειον ”.Βουφίνου του κατὰ Δημόστρατον 145, 7. _-τοϋ
ἔλρόνου Κ. 32, 13. ὰρχεπίσκοποι [πατριάρχην 173, 15] ε. Ζνεστόριος, Φλα-
βιανός (1). Άκάκιος (3). Βῦφῆμιος. Ζἱέἴακεδόνιος. Τιμόΐὶεος (1). Ἱωάν;›ηἐ¬ (θ)_
Ἱΐπιφάνιος. Πόηνας (2). τῶν κατὰ τὸ Β. διαφερομένων πρὸς τοὺς χα-τὰ
Άλεἔάνδρειαν 149, 9. τῶν κατὰ τὴν ”Βώμην ὰρχιερέων διαφερομένωῃ Π-Ωὸἶ
τοὺς κατὰ τὸ Β. 149, 2. διάκονος (ἴοτα.) τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Ιί.
218,22. ε. 17 σύνοδος

Δαζάριον: ἐν τῶι Δ. οὶκῶν 75, 29. ποιμένας τινὰς τοῦ Δ. 15, 23. 19, 7,
. Δαζαριῶται 79, 5 ,
Διβιάς:/1ιβιάδα 215, 11
Δυκία: ὰπὸ τῆς Δ. ὀρμώμενος 44, 29 ε. Γεράσιμος. Δόκιον 199, 20 8_ Ζζό-

“Β νων (2)

μάγοι: μ. 18, 22. 19, 1. τῶν ῆμετέρων ιι- 19. 28- 4497176775 περιεργίας 19, 23
Μαρδα: όρος τοῦ .14. 22, 4
14αχαιροῦς: ἀπὸ τῆς νεκρας ὕαλιάσσὴς Τὸν απὸ δἴαχαιρούντωιι ὰγορασΰέντα

σῖτον 189, 17
Μαχμας: ἐπὶ τὰ μέρη 111. 99, 24 ε. 1111 λαύρα Φιρμίνου
λὶίεδαβα ε. .Μὴδαβα
Πίελιτηνὴ: ΠΙ. τὴν τῶν “Αρμενίων περιφανῆ μητρόπολιν 8, 23. τὸν πλησίον

τῇἐ πόλεωἔ οἶχον του μάρτυρος ]1ολυεόκτου 9, 3. 5. 1111. 1318011510 ε.
ΪΟτρἠιος. ®Δκάκιος (2). Συνόδιος. τὴν κατὰ 114. ἐκκλησίαν 19, 9. οί Πίε-
λιτηνῶν παῖδες 11, 19. Πίελιτηνός (ε1ι1τε111ο 1?ε1·ε.ο11ο11): ε. Άκάκιος (2).
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1.×4νδρέας (1). Γαιανός. Δομετιανός (1). Παῦλος (8). Σέργωἐ- (1)_
Στέφανος (2). Συνόδιος ·

Πίέτωπα: εἰς τοὺς περὶ τὴν κώμην 114. τόπους 19, 13. 237, 2. Δουκαν τὸν
Μετωπινόιι 237, 4. ς. 1111

111ήδ α βα [λίεδαβα νται· 139, 1 ὶη α11ει1 1·1εε. ἰὶ1;›οι·1ἰε±”σι·ὶ;]: 111. πόλις ἐστὶν πέηωι
του “Ιορδάνου ὑπὸ τὴν Άραβίαν τελοϋσα 139, 1. ἐπίσκοπον λίηδάβων 53, 3

Μομψουεστίας: 8. Θεόδωρος (5)
ἰὶῶουταλάσκα: τῆς Καππαδοκῶν χώρας ὴἴουταλάσκης τῆς' κώμης ὑπὸ μη-

τρόπολιν τελούσης τὴν Καισαρἐων 89, 28. 89, 13. εἰς ἰὶἴουταλάσκην 147, 11.
Πίουταλάσκων 87, 14. ἐκκλησία Κοσμιῖ καὶ Δαμιανου 147, 11

.ὶὶίωγαριασσ ό·Ξ= Τῆς -ἶἶαππαδοκῶν χώρας ἀπὸ κώμης ιιίωγαριασσου ὑπὸ τὴν
ἰἔαισαρέων πόλιν τελοόσης 239, 3

Νατουφα: τὴν τοῦ Ν. πανέρημον 227, 8. τῆι ἐρήμωι τοῦ Ν. 235, 3. ἐν τῶι
Ν. 228, 9 _

Πἴεάπολιςι ἐν τ0ἴ£ περὶ Ν. τόποις 172, 7. ἐπίσκοπον Ν. 172, 9 ε. λίαμωμας
ινικαία Β. 11 σὐνῦὕθἐ
ινικόπολις (1): τῆς κατὰ Άρμενίαν Νικοπόλεως 291, 8. ἐκκλησία τῆς ὕεοτό-

κου 291, 23
ινικόπολις (2): ἐπὶ τὰ μέρη Ν. 129, 25 4
ἰνιτρία: του όρους τῆς Ν. 59, 29

”Ονωριά€: 711-1415609 Κααΐείας Τῆς (Ο. 244, 19. τῆς Κλαυδιουπολιτῶν πόλεως
τῆς (Ο- 245. 21. τὸν τῆς αὐτῆς χώρας μητροπολίτην 247, 3. 4

ῆορὕὶωσιάδος: ἐπίσκοπος >Ο. 18, 39 ε. Νεῖλος
Ουανδάλοι 179, 4 1 1
Οῦισσιγότδιοι 179, 4

Ζῖαλαιστίνη: ῆλΰεν ἐν Π. 51, 1. 183, 14. παρεγένετο ἐν Π. [± 918.25, νρ1.
9 Δον. Οοηο. 13. 11 5 Ρ. 139, 31] 191, 1. κατἐπλευσεν ἐπὶ Π. 149, 22. ἐπὶ

· Π. ὰπἐλυσεν 143, 13. ι 149, 29. ἀπὸ του Βυζαντίου ἐπὶ Π. πεζῆι τὴν
πορείαν ποιούμενος 195, 4. πανταχοῦ τῆς Π. 189, 9. ἐνπάσηι τῆι 11. καὶ
ταῖς κόκλωι ἐπαρχίαις 21, 19. τῆι τε >Δραβίαι καὶ Π. 211, 17. _ πρώτης
καὶ δευτέρας Π. 177, 1. 173, 7. τῆι πρώτηι Π. ὡς τὴν πασαν Σαμάρειαν
ἐχοόσηι 1.81, 29. οί κατὰ Π. Σαμαρεῖται 172, 3.' ἐν τῆι δευτέραι τῶν Π.
ὶἐπαρχίαι [= 81‹γ1:11οΡο1ἰε] 99, 2. τῶν ἐν Π. Κριστιανῶν 173, 4. 175, 19.
τοὺς κατὰ Π. άρχοντας 1.79, 25. τὸ δουκάτον Πλ. 159, 2. 19 ε. ”Ολυμπος.
'Αναστάσιος (2). τῶν Π. δημοσίων 178, 7. 173, 7. οἱ τρακτευταί καὶ
βίνδικες τῶνκατὰΠ. δημοσίων 145, 22. 177,18. ἐκ του κατὰ 11. σκρινίου 1 49,3.
τὰς ὰπὸ Π. δεήσεις 173, 29. 174, 13. πάντων τῶν κατὰ Π. ἐπισκόπων
199, 8. οὶ ]Ϊαλαιστινοὶ ἐπίσκοποι 181, 24. 197, 21. οἱ τὴν ]1. διατρέφοντεἐ
195, 21. σύνοδον ἐν Σιδόνι τῶν τε ”Δνατολικῶν καὶ τῶν Παλαιστινῶν
ἐπισκόπων 141. 18. πάντων τῶν ὑπὸ Π. λαυρῶν τε καὶ ὰναχωρητῶν

_ 239, 19. τὴν σύστασιν τὴν κατὰ Π. τῶν ἐκκλησιῶν 175, 8. πασῶν τῶν ἐν
(Π. λαυρῶν 91, 22. 158, 29

πανἐρημος: ἐπὶ τὴν π. 38, 11. 44, 1.7. 59, 2 199, 15. 197, 9. 24. 129, 5.
εἰς τὴν π. 39, 15. μήπω ἐν πείραι τῆς π. ἐκείνης γεγονώς 219, 2. τὴν
τοῦ Ζνατουφα π. 227, 8. τὴν π. του 'Ρουβά 94, 15. 225, 11

Πανιάς: ἕως Π. 198, 15
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Ιἶαρεμβολῶν: ἐπίσκοπος ε. Πέτρος (2) 4
Παρδενικὸιι πέλαγος 93, 7. να1. Α1τ1ττιἰειτ1. 14, 810. 22, 153. 193. Ροτοἔτἰῃ,

Αε1›11ε1·. 3, 8
πεδιάς: είς τὴν π. 125, 2. 14. ἐκ τῆς π. ὰπὸ Βουριρῶν τῆς κώμης 185, 17
Πέλλα: ἐπίσκοπον Π. 179,27
Πέρσαι: τοϋ 11. βασιλέως 18, 22. ὑπὸ .11. τελῶν 18, 29. 23. 211, 19
Περσίς: ἐν 11. 19, 22. τῶν ἐν Π. Χριστιανῶν 18, 24. τοῦ τότε γεγονότος

διωγμοῦ ἐν 11. 18, 21
Πέτρα: ό τῆς Πετραίων πόλεως ἐπίσκοπος 239, 18 ε. Θεόδωρος (4)
Πηλοόσιον: ἐπίσκοπος του Π. 127, 3 ε. Γεώργιος (1)
Ποντικός: Π. όντας τῶι γένει 245, 17

”Ραιι2οῦ: ἀπὸ τῆς 'Β. 29, 19
”Βουβα: τὴν πανέρημον του "13. 94, 15. 225, 11. τὴν ἐνδοτέραν ἔρημον τοῦ

'Ρ. 228, 24. τῆι κατὰ τὸν ”Ρ. ἐρήμωι 97, 3. 299, 19. 21. ποίωι σπηλαὶω,
τοϋ Ί). 99, 17. κάτω εἰς- τὸν Ί). 139, 2. πορευομένωι ἀπὸ του ”Ρ. ἐπὶ τὸῃ
καλαμῶνα τοϋ Ἰορδάνου 138, 19. τὴν έρημον τοῦ Κουτιλα καὶ του ”Β. 51.
ιο. Θε, 12. ·Ρ. 21, χε. 22, 2. 44, 28. 4.5, 6. 4.8, 14.. σο, 26. οι., 20, 210, 5,
211, 24. 212, 1.9. 222, 7. 235, 4

δΒωμαῖοι: τῆς (Β. βασιλείας 11, 3. 178, 29. τῆι τῶν (Β. πολιτείαι 11, 5. 145,
19. ὑποσπόνδων ”Βωμαίοις 19, 7. 9. 75, 8.° ”Ρωμαίοις προσφεύγετν 18,
25. 19, 9. μετὰ πολλοῦ του κατὰ 'Ρωμαίων ὶλυμοῦ 211, 17. κατὰ πολλὰς

°μυριάδας ”Βωμαίους ὰνδραποδίζων 21.1., 18. _ ”Βωμαϊος 39, 13. 124, 13
”Ρώμη: ἐν 'Ρ. 47, 15. >Δφρικῆν τε καὶ ”Ρ. καὶ τὴν λοιπὴν °Ονωρίου βοστλείω.

175, 21. 178, 25. 27. τῶν κατὰ τὴν ”Ρ. ὰρχιερέων διαφερομένων πρὸς τοὺς
κατὰ τὸ Βυζάντιον 149, 2. του πάπα 'Ρ. 118, 12 ε. Φῖλιξ

Σαμάρεια: τῆι πρώτηι Παλαιστίνηι ὡς τὴν πᾶσαν Σ. ὲχούσηι 181, 29 1
Σαμαρείται: οἱ κατὰ Παλαιστίνην Σ. 172, 3. τὰς τῶν Σ. συναγωγάς 174, 19.

Ααίἶειαιτὰ 172, 1 _173, 4. 179, 27. τοῦ βασιλέως ῆ ὀργὴ κατὰ τῶν Σ-
174, 14. ἐκ τῆς τῶν Σ. ὑποστάσεως 177, 7. ἐὕνικῶν Ἰουδαίων τε ,καὶ
Σ. 154, 4. Σαμαρείτης ε. Σιλουανόε

Σαρακηνοί: τῶν ὑπὸ Πέρσας τελούντων Σ. 211, 19. τοὺς φυλάρχους -των 5Π°
¬ αὐτοὺς (Ρονεοτ) Σ. 18, 23. τὴν φυλαρχίαν τῶν ἐν Άραβίαι υποσπόνὁω,.

'Ρωμαίοις Σ. 1.9, 9. τῶν δύο φυλάρχων τῶν ὐποσπόνδων 'Βωμαίοις Σ. 75, 8.
φύλαρχος τῶν Σ. 52, 19. 18, 14. ό τῶν Σ. ἐπίσκοπος 41, 19 ε. Πέτρος (2)_
Δῦξόλαος. "Ιωάννης (19). μετὰ πολλῶν Σ. ὰνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ πατ-
δίων 24, 12. αἱ σκηναὶ τῶν Σ. αἱ συστασαι ὑπὸ Βὐὕυμίου 97, 21. 24, 29,
οἱ πρῶτοι τῶν ἐν αὐταῖς Σ. 97, 23. 75, 5. ὰὶε Ατιε1οι11ι111ςς τονευὸνἰ:
67, 21(`-Ε· τέσσηρσιτι Σ, 99, 12. 98, 21. Σ. τὸν ἀριὕμὸιὶ ἕξ, τῶι ἦ°ίλ8ι βάρβαροι,

τῆι γνώμηι κακοποιοί 97, 7. διὰ δὲ τὴν τῶν Σ. ἐπιδρομἠν 175, 19. 98, 1.
Σ. ἐπελίλόντων (ρερειτ 1111πἰεα νρ1. '1'1ιεοΡ11. Ρ. 143, 21 1Ξ'.ιιειἔι·. 3, 39
Ρ. 135, 24) 244, 3. Σαρακηνός [ο1ητο1ι1ο 13ο1·εοτιο11]: ε. Άργώβ, Τερέ-
βων (1). 79, 9. τινὸς Χριστιανοϋ Σ. του σπέρματος όντος τῶν ὑπὸ
Βῦδυμίου βαπτισϋέντων πάλαι 75, 14, νἔ1. 97, 27. ό τῆς καμὴλου δε-

. σπότης Σαρακηνὸς ῶν 189, 22. καμὴλους Σαρακηνικάς 189, 19
Σεβάστεια: τῆι μητροπόλει Σ. 249, 4. ὁ τῆς Σ. μητροπολίτης 292, 18
Σεβαστῆς: ἐπίσκοπον Σ. 127, 11
Σιδών ε. 7 σύνοδος ι
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Σκανὀόἐ: ἐν κωμηι Σ. 87,18
Σκητω; ἐν τηι 189, 19. οἱ αρχαίοι τῆς Σ. πατέρες 114, 12
ΣΖυ.,9.ό7τολις: της Σκυΰοπολιτων μητροπολεωρ '71, 20- 218, 8. τῆς χαὕ.

ἠμα; μὴτροπολεως 189, εν αυτηι τηι μητροπόλει 194, 11. ἐν τῆι δευ.
τέεαι των Παλαιστινων επαρχίαι Σ. 59, 2. ὰπὸ Σκυὕοπόλεως 195,1.
181, 2. 217, 13. εις Σ. 192, 29. ἐν Σ. 193, 3. 172, 19. ἕως Καισαοείας
%α¿ 192, 29. 189, 1. επι τὰ μερη Σ. = 1?5.1ει5ε1;ἰτ1ει 11 118, 39, ἐν Τῆ,
ᾶηχαιαι εκκλησιαι 5193, 1.” το αποστολεἰον τοϋ ἀ7ί0„ Θωμά- 102, 28·
180, 19. 19. τρυ εν Σ. οικου του μάρτυρος Βασιλείου 29, 14. ἐν τοῖς
π£η¿ τον αγιον Ϊωαννην -5-οποις 193, 15.7 κα-τὰ τὴι ¿ε„ο„έ„„„ ά,/,ῖυα του
ἀ7,¿ο×ο Ιωάννου 193, 23. 3 εν δυτικωι εμβολωι τῆς αὐτῆς πλατείας 193,

' 26· 194, 3. τωι εκεισε (εν τωι επισκοπείωι) οἴκωι τοϋ μάρτυρος Προκοπίου
180, 28- 5. Βεελλα. 1315511515 [τῶι μητροπολίτηι 192, 27. τῆς Σρι).
.μωτολὶῖων ίωὶτθοπολὶτλὶλ' 197: 231 302-ύμπὶας (1 ). Κοσμιις (2). Θεοδόσιος (3).
Θεόοωοοε (31 _ Σννιλοπολινὴε [ἔν τῆι: καϋλ ὴνας μητροπόλεως 186, 4);
Βασίλειος (2). Κασιανος. Κυριλλος (2)_ Γη,ιάΘους_ 8· ΙΠΙ

ΣΟϋσα%είμ: 228, 29. 232, 5. 228, 39. 229, 4. 232, 1.233, 1. 234, 24.235, 5. 9
Συαία, ἐκ μὲν της Καππαδοκῶν χώρας ὁρμωμένοϋἔ, ει δὲ Τἦ, Σ, α„α.,ἐ,α„,έ„.,α§

257 19. κατά Σ. (εταντ 1?11ο511151ο. 1ἰΒαη5η515) 243, 24 ε. ”Βμισα
Σύῃ Ο , : %οιτα τε την Βωμαιων και 'Βλλῆνων καὶ Σύρων φωνήν 50, 16, μα,9,7τὴ,.- ΣύηΟ,› 139, 1 Π

Τιβε Ω ,άςἱ ἔ% βτζἶἐ Τ.|ὁρμώμενον 29, 13. διαπεράσαντες μεταξὺ τῆς δαλάσσης
Τ· ,ατι του μἴορδανου 198, 13

Τομὅ σσός: ηὰπο τῆς πρώτης Κιλικίας |κώμης Τ. ὁρμώμενος 72, 19
ΤΘίπΟ¿,;: εν Τ. κατα παροδον γεγονως 98, 29. 18. 1315511515: Στέφανος (3).

Λεόντιος (2)
ν . ἀπὸ σταδίων δέκα τῆς λαύρας Φαρῶν κώμη τίς ἐστι κατὰ τὸ ὰνατολι-

ἕἶ · .ωηἐἔν μέρος Φ. καλουμενη 79, 25

Χαλκηὅώἶ' Βκίσύμοὀἶς Ι .|Χεβ Θ ώς ; εκ των περι τρν Χηὀρμωμενοι τόπων 132, 21
Χ00 Ο, Ζ Ο, : την Χ. και την Βπταπηγον καὶ τοὺς λοιποὺς σεβασμίους τόπους 198, 14
Χοδζωςα; εν τωι Χ. 134, 1.9. ό Χουζιβίτης 192, 24 5. Ἰωάννης (9). νρ1.

Βηςἔΐ. 4, 7 Ρ. 157, 21-24

1111 κοινόβια λαῦραι μοναστήρια
εΘΒ„,5° ΑΡοΡ111:115ρ1ν1ει11ει 91151· 61511 11ι1115ι·ε.ο1115τ1 νκν1εο11511 κοινόβιον

Πῃά λαύηὰ 199, 24_29. 299, 5_-19. 1ἴα1. 1514151· 19, 25_17, 3. 25, 13.
Μ" 113, 5. 9. αναχωρὴτικον κελλιον εξω τῆς λαύρας 14, 19. 132, 24.93, 24.
μηναστήηων μονη 1α5τ51511ι1511 εοννο111 κοινόβια 5.15 λαυραι, 5.15 αιιο11 ι:1ι5 11111-

” 51 ο111111ο115ι1 8111115, νἔ1 9555155. 9511. Ρ. 3, 14. 11515151· εἰιιὰεἰ5τ1515ἰΘΠ- ΠΠ 91 _ , . · · _
· × τα τα ν5ντ5ιο11τ1511 ‹1ι5 51511 5.11 1111511511 α11εο111ι5Β5ι1.915 τάγμα 9

Ρα1~3®§ωἶω“ - - . . . . . - . . . .ἠ7Ουμἑ„ω,› και μοναχων των την αγιαν πολιν και πασαν την περι αυτην ερημον
Ζω τὸμ .>ΖΟρδάνην κατοικοόντων 152, 24

Έ· Π. Π' 45, 2: Βειπνιιτὶτ 19
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ξΓο1·ι1εε.Ιε111: ἐν τῶι τοῦ Πασσαοίωνος μοναστηρίωι 90, 20. _ "Ηλίας (1)
ὡικοδόμῆσεν μοναστήριον πλησίον του ἐπισκοπείου καὶ ἐν αὐτῶι πεοισυνήναγευῆ
τοὺς τῆς Ἀναστάσεως σπουδαίους εἰς τοὺη πεοὶ τὸν πύονον τοῦ Δαυὶδ τόπους,
διεσπαομένους 11θ,4_8. 236, 11_18. ῆνούμενο; τῆς Ἀναστοισεως 104,
ναἰ11·1ὀ 1081. _ ῆνούμενος τῆς ιἱνίας Σιών 12'7, θ. ναἰἰὶιό 118. _ήγούμε·μω›
τῆς νέας ἐκκλῆσίας 193,18. _ Εῦστοογίωι μοναστήοιον συστησαμένωι πλησίον
τῆς ανία; Σιών 224, 15. _ ἠνούμενοη τοῦ ἀνίου Στεφάνου 49, 18. ΒΒ, 18.
58, '7 ε. Γαβοιήλιοη. νο.ἰ111ό 36. Νε.ο11 ‹1ο1τ1εο111ο11 [1ἔο11οε α®Ο1·ἰοτ111 8, 7813.]
ννοτ Θε οἰ11Έ1·ε.ι1ο111‹Ιοετοτ; άοι· νο11 Βυἀο1‹ἰα 1;›οε1:οΙΙὺο Ηοἔοωοὴοε νται-
1Ώυ11ιιοΙ1 νοτι ζἔοιοιιτὺ ε.11. _ ἡγούμενος ἀοε νο11 Βειεεα οτιοαυτοη μαοτὐοιου
τοῦ Μῆνα 49, 22. νε.ἰΠ1ὀ 11. _ Φλαίαι κτιζούσηι περὶ τὸ ὅοος τῶν 'Ελαιῶν
μοναστήοιον καὶ ἐκκλησίαν του μάοτυοος Ἱουλιανου 241, 20 ; τὴν τῆς ἑκκλησίας
ῆνεμονίαν 242, 4. ναἰΠ1ό 44. _ 1781. ειι1ΒΘ1·ὀ.ο11·1 Ἀναστασία 145, Θ. 147, 8
ιι11τ1 1ο11ε11111οε Ηοεγοοοεοοε 195, 28. _ Γαβοιἠλιοε %τί0°αε ἑαυτῶι μωωὁ»
μοναστήριον (Βἰηεἰοἀοιοὶ) ἐν τῆι ἐξ ἀνατολῶν κοιλάδι τοῦ βουνοῦ τῆς Ἀναλήφεως
56, 8; νἔἰ. νειὶΠ16 1ἔο11οε τ1®Ο1·ὶο111: 8, 81ΕΕ. _ τοὺς Ἀποσχιστὰε τῶν κατὰ
τὴν ἀνίαν πόλιν κρατοῦντα; μοναστηοίων 241, 1θ. 238, 1'7. _ τὸ ἐν τῆι αμἰω
πόλει κοινὸν ξενοδοχεϊον ἀοτ Κοἰ11ο1›ὶο11 ἀοε 1ῖ.11ο11γ1τ1ἰοε ι111ὀ. ἀεε '1'11εο¬
Ιεοἰετοε 228, 1'7 ; ἔοϋτοιιιπ 228, 16_18. _ Ζννοὶ ξενοδοχεία ὰοι· 1ιε.111·ε. ἀεε
Βαβαε 116, 10_12. 21. 22. 6111 ἔενοδοχεϊον ἀοε Καστέλλιον 116, -23

1310 Εουτοη 111111 ‹1ο11 Α11αο11ο1·ο1:ο11 1111ὀ. ἀὶο ἰἰοἰηοὶσἰοη ἀοτ ἕοημος ὀ_
νο11 δο1·ι1εει1ο11·1 1111‹:1 11111 ζῖοτὰαη ννατοῃ 2111· Ζοὶ11ν1ι1νο11αΙε Ζννθὶ ἀοχι-
μανδοῖται ι1111:οτε1›ο1Ιτ, Ραεεοτἰου ι1ι1‹1 θοτοτιτἰοε. Ραεεατἰοηε Νο.ο111`οΙἔοι·
ννοτ 1Ξ1Ρὶ‹1ὶοε; Οοτοοτἰοε εειἔϋο εἰο11 451 νο11 ἀοτ' Βο1ο11εΙ‹ὶ1·ο11ο -108,
Β1Ρὶ‹.1ὶοε' 1\Τειο11ίοΙἔο1· 111188 (3), Ξιατατοε, Αηαεταεἰοε (5) Ἑιαοϋοτι 1εοἰ11ε11¬
Ζωοἰτοῃ ᾶοχιμανδοίτης 11ο1οο11 εἰο11, 1111‹1 ἀὶο Οτἔοηἰεουἰοπ 1`ι111οϋἰοι1.ἰε1·ϋε11
11101111 τ11ο111·, 1115 ὰοτ 1?οΚοτἰα1·ο11 θολιιετὶοε [48θ_4θ4] Ματἰεἰαηοε (8) Ζηω
ᾶοχιμανδοίτῆς ἀοι· 1ίοἰ11ο1οἰο11 111ο.ο1111ο, ,οϋννοι 491. “Νειο1·1 ἀοεεοη Ἑοὰ
[23. Νον. 492] νε-11·εο.111111ο1ἱ1οτ1 ε1οΙ1 ἀἰο μοναχοί ἀοι· ἔοημος βοἰ ἀοτο οτ-
Ι‹1ηει111‹°οο11 1?ο.1:1·1ε.1·οΙ1ο11 1111 1:›ὶεο11ϋΕΙἰοΙ1οτ1 Ραιαεο ιπιἀ Βοεοἰτυωτοο
'1ζ'Ι1οοἀοεἰοε 211111 αοχιμανδηίτης ἀοι· Κοἰτιοισἰε-111, Βοιοειε 211 τ1ο111 άθι-
1ιαι11·οτ1 11ι1‹1 Α11ε.ο11ο1·οἰ1Θ11 211 Θ1·11οι111ο11; ῇοἀοι· νο11 1οΘἰτ1ο11 οι·11ὶΘ1ὶ1 Θὶ11Θτι„
δευτεοεύων. Πε ἰεϋ 211 1οοε.ο11ἰ16ι1, ἀαβ Κγτἰἰὶ ‹:1ο11 Τἰοοὶ -αοχιμαμδθιζ-της
11111· νο11 ἀἰοεοτ Βοο11ι111ἔ, τιἱο νο111 νο1·εἰ1Θ}1ο1· οἰτιοι· οἱ.11ΖΘ111ο11 Μ:ὁ11ο11ε-
ἔο111‹-1ἰ11εο11ε1ῖτ ,<¿ο1οτο.ι1οΙ1τ. 1·1αι1ΡοεΒο11ο11 114, 23_115, 26; 239, 1_12;
α11Βο1·‹1ο111 νἔἰ. 26, 18. 16, 14. 49,·'7_11. 67, 15. 91, 19. 118, 23. 151, 21.
152, 1θ. 23. 1θθ, 11_2Ο. 111, 27. 237, 15. νἔἰ. ε1υ.ο11 Βυαἔτ. Β, 88 Ρ. 138
ηιοθΐ Μᾶχηοε (3) είς οὕτο; τῶν δοξάντων δύο ἐξάοχων είναι τῶν Διοσκοοιανῶν-

Λαύοα 11116. κοινόβιον ἀοε Β111111_γ1:11οε: ἀἰο 1·1ϋ111‹-1, 111 ἀε-1· εἰοΙ1 Β. 11ι1ἀ
~'1'11οοΙ‹οἰεἰ:οε υ.ι·εΡ1·ἰ1τ1εΙ1ο1·1 111οἀοι·11‹-1Βο11 [15, 151, ννειι· ίϋτ οὶῃο Εου±ει 11.ὶο1111
ἔοοἰἔοοτ 111101 ννυτἀο α1Ι11:1ϋ.111ἰο11 οἰ11 Ἑἰοἰ11ο1οἰο1·1 [18, 25-1'7, Β]. Εαἕε
ἐν τῆι ἀνατολικῆι ἐηἠμωι Ἱεοοσολύμων ἀπὸ δέκα μιλίων ἐν τῶι κατα νότον τῆς
όδοῦ Ἱεηιχούντων χειμάοοωι 20, 14. ΕΣ. 1ἰοΒ ἀἰοε Ἑἰοὶ11οΒἰο11 υτιὺθι· Ἰ.Ἱ1οο¬
Ιςἱιἰεὶιοε [ε. 11.] 2.υ.1ὴϋο1‹ 21, 2011. 1111‹1 ννἐ.111ὶ:ο εὶο11 11ειο11 ἀοτ Βἱὶο1‹Ι‹ο111· νοῃ
ἀοτ ννατιἀοτυτιἕ οἰ11ε1 Ποσο Ηεἰωεϋἐττο [23, 1811.] ἔν σπῆλαίωι μικοῶι

1 Ώὶο ΖειΙ1Ιο11 εἰτιἀ ὰἰο ἀοε Βόροτιοὶτο ε11ΡΙ1ει11ό11ἰ‹:111ο ἀοε τηοηεετὁτοε
ἀο ΡειΙ‹-›ι=ιΙ1ἰ11ο νωι 17811116 111 Βον. ἀο 1'Οτὶε·11τ ο111·όοἰ‹-111 4, 512_542-_
5, 1θ_4Β. 272-_292 ' 1
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[24, Β. 83, 2θ], - ἐν τῶι τόπωι ὡς ἀπὸ τοιῶν σημείων διεστὴκότι του Θεοκτίστου
[23, 23], 8. νο11 ἀοτ Βοταβο 11αοΙ·1 δο1·1ο11ο [2'7, 10]. Θοἔοα 8151115 111·εΡ1·ϋῃ .
110110 Α1οε1ο111: [25, 18. 14] ο11'οε11ε111τ1-1111-11· 1115 λαύοα Ζΐῦυυμίοο [25 1'7Ηἦ
κατὰ τὸν τύπον Φαοάν 2θ, 17. τὴν λαύοαν τοῦ Εὺ. ἔχουσαν τὰ κελλία τὰ μονο:
χικὰ διεσπαομένα κατὰ τὴν ἕοῆμον 53, 12. ἄντικου; τῆς- τοϋ Εἀ μωῆἐ ὡς
ἀπὸ σταδίων εἴκοσι ἐκκλὴσία του ὰνίου Πέτοον 53, 8. ἐσπούδασεν [1§11‹1ο1‹1α]
εἰ; τὸν ὑψηλότεοον πάσὴς τῆς ανατολικῆς ἐοήμου .τόπον καῖὰ ωότω τὴ-9
αυτσΰ λαύρας ὡς ἀπὸ σταδίων τοιάκοντα πύονον οἱκοδομῆσαι 48 Θ_ θα 25
127, 15_1'7. Β111‹ε.Θ111ο11 1151· 1ἰ11·ο11Θ '7. Μαἰ 428 [οἀοτ 429] 211 21. κλη:
ϋυνόντων τῶν ἀδελφῶν καὶ μέχοις πεντὴκοντα φθασάντων καὶ κελέίων ὰὐτοετ
κτισὕέντων 28, 11. τὰ κελλία τῆς λαύοας στενὰ λίαν καὶ ὰπαοαμὐὕὴτα ὑπῆο:
Ζοἔν οὕτως αὐτὰ τοῦ Ξῦ. γενέσθαι κελεύσαντος 51, 15. θαῖοαε 1:50, 28Η
91, 4111.] 111111 1ἰγ1·1α1‹οε [224, 1911.] νο11 111. 11.18 τα ]11τ1ἕ 111 1110 118111-έ
11ὶο1111 ε.111”ἔο11ο111111ο11; Κγ1~1ο.Ι‹οε 1111111 οτεὺ 11ο.ο11 εο111ο11·1 'Εοὰο 5111 225 22.
Βἱθ. ¶ς1ο111ο 1-1ὸ111ο', ο.11ε1‹:1ο1· ὰἰο 11ε1.111·ο. 11ο1·νο1·ἔοἔε.118ο11 ννατ, 1111111111 111
άσε κοιμητήθιομ ἀθε Ε- Των 8ΘἰΙ1Θ1° ὕἠκη νο1·ννε.11ὀ.‹-1111 1111 Α111Ἱ11·ο.ἔ ὰοε
Ρε;ττ1ε.1·ο11ο11-Α11ε1ε111ε.ε1οε 61, 1. 1711. ι

-ΏΘ1· 1·ε.1:111¬τ8·ΙΘ. 1115 κελλία ὰοτ 1.ο.111·ε. τ‹-11·ε11ϋ1·ο11‹1ο [θ3, 25] ῖ]1111οα11 111
ἀαε κοινόβιον, 11011 Β. 1ῇ1ε1ο11 11511 Εοἔοηὰο 11111111111:ε1ιοε.1· νοτ εε-11110111 'Ἑοἀο
8ΘννΘ1εεε.ἔ11 [58, 2911. Β4, 13] 111151 εῇἐὼοτ ε1111·οΙ·1 111111-1 νν1111ἀο1·ο1·εο11οἱ111111ἔ
1:1οἰ0111ο11 1181111161 [θΒ, 2411.], ο1·1”οΙ811ο 11.111” Βοἱε-1111 άσε Ρο.1›1·1ο.1·ο11ο11 Βἱατογτἰοε,
ἰῃ 11:51 ±Ϊα111·ο11 [θ5, 10] 1111‹:1 νν111·‹1ο 5111 20. ξΓε.1111α1· 482 ο111ἕοννο1Ι11›ω[θ6,
1Ο_1θ]. ΒΘεο11ι·Θ11:111ι1ἔ'θ4, 15_θ5, 8. 1ἰγ1·1ο.Ι‹οε ο1·Ιο1ο1:ο 1:11-111 ῖ111111ε1.11
225, 2θ. Α111” ἀἰεεοε Κο111ο111ο11 1102151111 181011 τῆς μονῆς τοῦ Ευ. 199, 22,
216, 21. 231, 21. 235, 1. 13111· 518115, 8.118 ‹1‹-11· 11111115. ἰ11›ο1·11ο11111:ιο11ο 1111811-
111Θ11οε νναι· ἀοτ 11111111 ε1ο1· 1ζ1Θἔο11ὀ.Θ νο11 Β. εο11:›ε1› 8.111” 11511-νοι·εοΙ11ο.ἔ ὰοτ
Βτϋἀθτ 1Θ111ἔοε‹-1112115 [58, 2511.] Βἰἰαε (2) 11111: έ111ο1· Α1111:εἀε.11ο1· νο11
38 ζΓο.1°1το11; ἀἱο θ‹οεο111ο111ιο 1151· Ἐο1ἔε11ἀΘ11, Βγ111Θο111οε (3 δ.), 81›οΡ11ο.11οε
(4; 21 «Ϊ;), Τ110111ο.ε (8 11.; ε11ε.1·1ο α111 25. Μἐττ 542), Εοο111›1οε(3) 58, 5-'7θ,
25_ ξΕζγ1·1Ι1 ν1τ111·‹1Θ νοη ‹:11Θεέ111 1111 111111 543 111 άαε. 1ίο111ο1:11ο11 511185-
1ιο111τ11Θ11”72, '7. 217, 11 [1:1ο.11οτ τῆς ὴμετέοας μονῆς Β5, 22], 1110 νοῃ ἀθη
-Ι9-ήκὴ άσε Β. νο111ο1·αο111:ο11 νν1111ἀΘ1· ο1·τὲ.1111› Θ1· 11.18 211 εο111‹-11· Ζ‹-111: ἔσ-
ε.ξ:11ο11ΘΠ· 1721 8;82› 111- ·_ ἔενοδοχεῖον 111 11ο1·11εε.1ο111 1οΘ1 1111111 1)αν1ὀ.ε-
-(,ῃ1·ῃ·1 22θ, 18. εἰς τὴν Ἰεοιχὡ εἰς τὸ ξενοδοχεϊον τῆς μονῆς τοῦ Ευ. 217, 5. Θ;
να1Π1ό 42 ..

κοινόβιον ἀοε ἶ1'1°1οο1×:111ε11οε [τῆς Θ. μονῆς 225, θ]; σε 1811 8.118 115111 1111-
ἰἑτιἔἰἰοἰο. 1§111111γ1111οε 111111 Τ11. ἔΘ111Θ111εε.111ο11, 1151111 νο11 Β111:11γ1111οε νοτ-
1ε1εεοτ1ο11 1ἰο11:ιο1ο1ο11 Βοτνοτἔοἔαηἕοη [24, 7_1Ο]. σε Ιοἔ 3 ι·. ΜοἰΙ‹-111 6.
νοτι άοτ 111-11118. άσε 1Ξ111111γ1111οε [23, 24]; ‹1ο.11ο1· τὴν κάτω μονήν 25, 16.
65, 19. 91, 11, τὸ κάτω μοναστήριον 24, 15. 81110118 1111 1ἰο111ο1ο1ο11 ἀοε
Τμ, 50,17; 55, 22. 91, 15. 29Ε”ἰ. 93,-412. σπῆλαίωι ὅντι ἔξωὕεν του κοινοβίου
εἰ; τὸν κατὰ νότον κοὴμνόν 93, 24. 115.011 Β111ιΙ1γ11°11οε Τοὰ τὴν τοῦ κοινοβίου
δτὰνωνὴν ὰλλασσομἐνὴν 95, '7 . '1ἶ'Ι1.Νε1.ο111`ο1ἔο1·Μα1·1ε 11ο11ἔ111οε (Ι) Ρο.11Ι11ε (5).
-τὰ Εῦθνμίου καὶ Θ; μοναστήρια ἔχοντα μίαν διοίκὴσιν ὑπὰἕνα ὅντα οἰκονόμον
226, 8. τὸ ἐν τῆι ἀνίαι πόλει κοινὸν ξενοδοχεῖον 225, 17. '1'ι·έ1ι111111ἔ 11111511
]?ε.11111ε (5) 2211, 11111. τῶν ὰοχαίων κοινοβίων Ευθυμίου καὶ Θ. 159, 11
1721111116 129 ' _ -

κοινόβιον τνν1εοΙ·1ο11 Α1·1ε1:ο1ο1111ε.ε 1111ε1 Κε.Ρε.1·1:›ει1·1οΙ1ο. [22, 11. 1θ]: νο11
Ε.ι11:11γτ111οε 8111” εοἱηοι· 1?1ἶε.11ὰο1·ι111ἔ<11οἔ1·ἰ111ὰο1› 22, 1111. 23, 18. ιἴε.1ΙΙ1ὀ 9
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λαῦραι 111111 κοινόβια ἀοε 8511118; ἑπτὰ μοναστήρια σ·υνεστήσατο° ἐν μὲν
λαύραι; ὴ λίενίστὴ αὐτοῦ καὶ ή μετ) αὐτὴν τῆι τάξει Νέα λαύρα καὶ ὴ (Επτά-
στομο; καλουμένὴ, ἐν δὲ κοινοβίοις τὸ τοῦ Ζίαστελλίου καὶ του Σπηλαίου καὶ
τὰ ὀνομασΰέντα τοῦ Σχολαρίον καὶ Ζάννου 158, 18_28 _

ὴ Μενίστη λαύρα, εο ἕε11οι1111'ο 1111 θοἔεοεαττ τ111· Νέα λαύρα [τιιετεε
120, 12 (νο1·ἔ1·ε1Ἑε11τ1 01, 22. 105, 14), ἀα1111 1·οἔο1111ϋ.Β1ἔ], 1111011 τὴν τοϋ Σ.
λαύραν 181,4. 210,17. 281,15. 218, 13. 10. 221, 0. τὴν ἐκείνου ἔχουσαν
ἐπωνυμίαν 181, 8. τὴν Μενίστὴν λαύραν τοῦ Σ. 204, 21. 220, 8. τὴν ἑαυτοῦ
Μενίστὴν λαύραν 182, 0. τὴν ἑαυτοῦ λαύραν 182, 15. 17 , 1181. ει-11ο11 καθί-
ζουσιν ἐν τῶι ΰρόνωι τοϋ Σ. 105, 18: 1151115 [ν,1¿1. 105, 0] 111111 χειἶμαρρο;
ἀπὸ τοϋ Σιλωὰμ καταφερόμενος 08, 1 [νἔ1. 108, 28. 102, 11. ἐν τῶι δυτικῶι
του χειμάρρου κρὴμνῶι 101, 22]; ο1111‹1οο1ι11 478 08, 11. 1301111111 ἀοι· λαύρα
483 00, 100. (.)11ο11ο 101, 011. μικρὸν εῦκτὴριον 100, 11. 14. 101, 10
105, 10. 117, 11. ὕεόκτιστος ἐκκλὴσία 102, 1 _7. 18. 117, 10. 118, 17.
187, 21. ἀπὸ του μικρου εῦκτὴρίου εἰς τὴν ΰεόκτιστον ἐκκλὴσίαν 117 , 20. 22.
1§111:αο111ε11 12. 1)οοο1111σο1· 400 104, 24. 105, 17. 100, 3. 110, 2.
204, 25. πύργος 102, 21_25. 187, ὔ_7. 180, 2. 181, 2. 188, 10. 28.
182, 10. τε1·ε1:ὀ1·1: 122, 20_28. τὴν μενάλῆν ἐκκλησίαν τῆς δεοτόκου Ζἱἴαρίας
117, 0. 118,18. 104, 10. 10111τ8.Θ111011 1. 11-1111 501 117, 17. 208, 20.
200, 2. ἔνὕα νῦν κατάκειται τὸ αὐτοῦ λείψανον ἀνὰ μέσον τῶν νυνὶ ὅντων δύο
ἐκκλησιῶν 101, 24. 184, 7. 117, 12. 187, 17. κελλίον οὶκοδομἦσαι ἐν τῆι Πίε-
νίστὴι λαύραι 181, 12. 187, 24. καὕεῖρξεν εἰς κελλίον 212, 25. ἔφὕασεν ἠ
συνοδία μέχρις ἑβδομήκοντα δνομάτων 1.00, 8. συνοδίαν ἐκατὸν πεντὴκοντα
ἀιαχωηητῶμ 205, 3. 103, 27. ὅτε ἐνίνετο εἰς τὴν Ζἱίενίστὴν λαύραν ὰνάπη
130, 20. Ατ111ο111ο1· 105, 3_10. 117, 11. 19_25. τὸ ἐν τῆι λαύραι ξενο-
δοχεϊον 100, 15. 17. 205, 10. 180, 20. 104, 1. 3. 0. 245, 12. τῆς ἐπὶ τὸ ξενο-
δοχεῖον ὰνερχομένὴς ὁδοϋ 180, 10. 28. _ παρὰ τὴν ὁδὸν τῆς ἱιίενίστὴρ λαύραρ
108, 8. _ τοὺς τῆς .Μονίστὴη λαύρας κανόναη 170, 22. τὰς παραδόσεις ὲῃιρά-
φουη 182, 21. _ 8111155' Νε.ο11ίο1,<¿οτ: ΜοΙ11;ε1ε (5 .Τ.), (}ο1ε1ε1οε [58θ 811151.,
ε1›1τ1111 Οο11ο1σε1· 545], ίἔοοτρςἰοε (3, Ο1·1ἔε111ε1ε11, 115.511 7 Μο11ε11:ε11 ειιοἔοεθτὰτ),
Οε.εε1ει11 (10 1)ι1ο11ε1.1;ο, 55111111 20. 111111 547), 1ἰο11ο11. _ 40 Ο1·1ἔο111ει.ετο11
νοτ1›1·1ε1οε11 100,1_3. 13. 101,5. 10. Γο111ι1εο11.ε1.1Ἱ1 ἀοι· Οτ1ἔε±111τ1ετοΠ
1108011 ἀὶε Μενὶστὴ λαύρα 100, 7. 10. 17. 20. 103, 14. 21. Βτηῃῃ ωιἶ
άσε ξενοδοχεῖον 104, 1_12. πρὸς μόνὴν τὴν λίενίστὴν λαύραν ἀντιτείνονσαι-
εἶχον (‹11ε ()1·1¿ςΘ111αε1ιο11) τὴν παράταἕνν 1951 14; 721- 195. Θ¬10- διωνμὸη
μένα; καὶ τῶν πατέρων σκορπισμάς 105, 20. 11111111 άει· νΘ111:1·ε11ο1111ἔ 6101·
Ο1·1ἔε111ε.ε11ο11 11.118 ἀοτ Νέα λαύρα 00 ε1.11ε 1151· λίενίστὴ λαύρα ‹:1οτ1111111 ἔθ.
εο111ο111: 100, 00; 8. ο.11ο11 Κύριλλος (2). τννο1 ξενοδοχεία 111 ξἴΘ1·11ε111ο111
110, 10. 11. 12. 21. 22. τὸ ἔν ἶἶεριχῶι ξενοδοχεϊον σὺν ΤΟΪΞ αῦτόΰι παρα-
δεισίοις 100, 14. 130, 21. Αιιἴ 1101· Οο11ε1›ο.11τ111οΡ1ο1· 8γ11ο‹:1ο νο11 580 1νε1-11111
Με Β1111›ε1›ε11ε1· α11ννοεο11‹1 τννοἰ [Αοἰω 0111111. 11. 111 Ρ. 37, 10 = Ρ, 51, 7;
άατυητοι· Κασιανός Ρ. 30, 33 = Ρ. 50, 14. Μ 17111 004. 1010]. νει1111‹ἐ 100

ὴ Νέα λαύρα: ε11ιε1›ει11‹1ο11 ἀ11το11 1110 8εοοεε1ο11 1111011 ἀοι· τ1νο11:ε11 Βο-
νο1©ο [200, 8] ᾶνεχώρὴσαν εἰς τὸν κατὰ νότον Θεκώων χείμαρρον [νἐ·1_ 228,
27], εἰς ὅν έμειναν εὑρόντες ὕδωρ καὶ ἴχνὴ κελλίων ὐπὺ τῶν )κ1ποσχιστῶν
πάλαι οἱκοδομὴΰέντων [ε. (Ρωμανός (1)] καὶ κτίσαντε; ἐαοτοῖς κελλία
Νέαν λαύραν τὴν τοποίὶεσίαν ὡνόμασαν 128, 5. 8α1οο.ε, νο111 Ρα111·1ε11·ο11ε11
Βὶἰειε 1111ιε1·ε1;111:τ1ι, 11ε1115.οΙ11.1(111 811111 ἀετ Νει1ρς1·ἰ111ο11111ἔ 128, 11_28.
120, 0, 1Π111‹ε1ο111ο11 ‹1ο1· 1ἰ11·ο11‹± 507 128, 27. 1ἱεἔ11111ε11ο1: 1ο11ε11111οε
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(12, 7 3.), Ραιιὶιιε ‹6ἰ θ 1\ι1οῃαϋο), ·ΑἔαΡΘἰεοε (5 ιἶαιπο), Βιἰαῃπιε, 'ἙΙ1οο-
(ΙΟΙ-θε (3);η Νεολαυθπω 126, 1ΰ. 23. 198,1. 11. Ιθθ, 11; (ἶ‹Θ8ι1ο1· τῶν
Φω|“.”ωτοον 9191, 111. 8. | Αιτἱηεωπῃπο νου. Οι·ἰἔοΠἰοετοιι 124, 22-25.
πάνταἔ τοϋε ΕΦ τηι Νεααλαυοαι Ζοαιιωτἐοουη 1883 18_ 230, ;ῃ_ νω-¿Γθῃ)ΠΠἔ
ΙΠΠ1 ±έδΠ5ν®ἩΠ(1θΠ1Ϊ1ἔ εω τὴ" πεὀβάὀα 125, 1_14±; ν11ἰο€1Θ1·αι1ἰι1ε1.11Π1Θ 125,
16___19_ Γἴθ,-18; 61155 Νέα Ζαύοα 1#1ειιιΡἰ›αι1α¬τΒἰε-1· ΩΙΘ1· Οι·ἰἔ0Πἰει8ί›ο11 1110, Βἄ.
τὸ φηύαηιμα των ετι τηι Νεαι λαυηοιι 229, 133 ι1ο.οΙ1 ἀοῃα Πεἰἱὶεϋ αοἔοιι Οτἰἔοαοε
γω-1αεε-Θῃι Αη$ν°ΘΠἀΘτ0Πα εἰς την αεὀιαῦα 102, 19. Βϋο1‹1ωΙ›ι· 108, 11.
ἀθῇῃἱωνο Αιιεί›1·οι1›ιι±1ἔ 199, 16. Νοι11αοε1οἀοΙιπιἔ αοπ· Νέα λαύρα 199, 18
__2ΟΟ¦ 3. 88, Ἱΐἰὅ. 181, 5. Θ. 229, 22-24. 234, 21; 8. Ιἔύηιλλος

Ααἕ άΘ1° ΟΟΠ$1?Θ·ΠωΠ0Ρ1θΤ ΒΥΠΟὀ-Θ νου 536 κνεπωι Με Βἰιεὶοεὶεοἰἰοι· αιικνοεοιιἀνἱθΐ [Α_οἰ:. Οοηο. τ. 111 Ρ. 36, 49 = Ρ. 50, 23_ Ρ ΞΡ. 50, 28-
Ρ' 377 21. = Ρ. 51, Θ, .‹:1ατ·ι111ϋΘι· Θεοὅωοοη (6) Ρ_ 377 8 = 0, 32 Μ νΙΙ1
991. 994. 10191. νειιὶιπο 87

ή λαύηα Ζΐπταστομος: λάκσιου (Επταστόμου ἑπιλεαιομέιιου 98, 20. 129, Θ.
ΒΘΟΘΞΒΞΟ11 άοε -1αΙ‹ο1αοε (2) αυε ἀοτ ἰἰίεαιιἴατη λαύοα 129) 3_10; 118011
ἀθτθῃ Π11τοττ11·ι1ο1:ιιι1ἔ [129, 11-130, 15] εἰἰο λαύοα ιιητοι· ἀοιπ Νεωτιοα
εΕπτάστ¶μΘΞ νθτι ο111ἔοτ1ο11ἰ:ο1ι 130, 1θ¬2'7. νιιὶ111ὀ 54

τὸ τοιὶ Ιζ£1Ο”τ‹'ΞλλΙ.ΟΌ %0ιΉόβἕ0Ή [113, 1. 118, 22. Ιιιουιχστήθιοηι 167, ]']· τὸ
ΚαστέλΖιΦ 1538, '?]: ιτὸἶι τοαι Ζἶαστεἦλίου βουυὸιι ὡς ἀπὸ εϊιιοσι σταὀίωιι
ὅ,/τα τἦἔ- λαυοαἔ κατα το ποοςαιτατολας ἀοιιτωιωι μέθος 110, 5' 8_ ΑΠΕΘΠΌ.
1ιᾶ1ϋ ιπῖ-η,1π·οΠ‹ἰ ἀοι· Γαεῖεοτιτοιιο 402 νοτια 21. ±Ϊα1111α.ι· [11Ο, 3] Με Οετοτιι
Γ5- ΑΡτ11ι 1117 18] 110, 3_111› 18- ἶἔοὅι 21. 128, 3. Βου τὶοε Ιἰοἱιιοιαἰοη
ΠΜ 1-ΒΪ-112, 18. 1'?ἐ29. Ζοῦι 29_ἕθι ΠΠ Βοπηπποι· 492 [112, Ιῦ. 205,
27] τα Τἶιἐ ΖαυΘα€ ΜΝ του Ϊἴαστεᾶλιοα αλογα 123, 18. τῶι τε Ιίαοτελλίωι καὶ
τῶι Σπῃλαιωι 18θ, Θ. _ ὀιοι:-ιηται [ηαιουμενοι 112, 25] 112, 20-25. Ιὅϋ, 24. --
Ἐῶβ Καστεηλιωι πεοιποηισαιιειιοε εινωοχιτα ιωι ἔν Τε τῆι (Μαι πόλει οὐ
μωίοἀιμ τοϋ πυηαιου του Δαυιδ και ετι Ἰεοιχῶ ἐν ἑμὶ τῶι παθαηεισίωιι [ῖ]ῃῃ$
14]““1-16, 23. νῖ1ι111ό 19

ῖὸ Τοη Σπηλαιου :-εοινόβιονπ [12θ, 24. τῆς |ιιω›η§ Τηἔ τὴ), του Σπηλαίου ¿πω_
Ήυμίαφ. ὅεἔαιαεωιἐε] 127ὶ.4== Τωα Ζεῳαααθνιτηε Ζιἴεηιίστης λαύρας απἐχοιιτα σταδίου;
ὅε%απέ.μ-Ι;ε πλησιου του Καστελλιου πατα δυσμάι; _ „ _ ἐιι τῶι βοηειῶι χθημμῶι
σπήλαιον 126, 12-14. 208, 2-4. Β. ιη ἀοτ 1·1ὸΙ1Ιο κνὲὶ1±ι·οι1‹:Ι ιἰοι· Γαεϋοῃ-
Ζθἰϋ 508 123›:28- 126, 1-0- 1:ὕ; τιειοΙ1 Οεὺοτη [θ. ΔΡΗΙ] τὸ μὲν σπήλαιον
ἐχκλησίατι πΘπ0##Ζ%ΘΦ°, Φωτο δε ποοσαασιιι [= 11αο11 υιιοἰ Πα‹:11] κοινόβιον αὐτόυι
συμεστήσατο του ¶ΣπηΖαιου αυτο εποιιομοῖσας 12θ,18. οἱ ἐπι τῶι Σπηλαίωι
160, 14. 167›-ὅ· εϋ Τοἶἐ ἄωτέηωὕειι τοῦ Σπηλαίου μοπιαστηοίοις, τῶι τε ἐξ
(21,ατολωτι του-, Ϊἶασῖελλίου καὶ τῶι ἐκ ΰυσμῶν τοῦ Σχολαοίου ὡς ἀπὸ πέντε
σταὀίωρ ρόαι τηι ἰἰίεηιιστηι λαύοαι οὕσηι στοὺς λιἶβα 1θ'7, ΙΟ. τῶι τε Ϊἶαστελλίωὐ ϋυαἰ

τῶι Σπ777ια®ω® 1811 6- _ 1·1οἔιυπ1οι1οἰ: 1?αι1Ιυε (Θ), 1ζ)η·1.α1ςοε (2), Βοτἔἰιιε (Ζ),ΕΠΒὕΘ|ϋ1η;οε (1; αϋοτ άἰο 1ιοἰΙ1οιιἙο1ἔο ε. τιι Πιιείπιιτιιἰαε). ναἰΠιό 123
τὸ του Σχοζαριου κοινόβιον [ἡ τοϋ Σχολαοίου μονή 48, 17. 247, Ι'?]: τὸν

ἐμ τῶι ×ιἕ¶|”7λΟτΒθωΦ τῆ€ ἀναιθλωἦς ἔηήμου βουνῶι οἱκοὅομηὕἑντα ὑπὸ τῆς Εὐδο-
Ζίας πύθητοἴ 12'7,”1ὅ. 24ὔ: 7. 14-. Ζὕ. 24ΰ, 4. 48, 8_1θ. 1'?. 07, 2ῦ. 26. κατὰ
200?-1φηἔ -των τηιων αιῖτου/μοι×αοτη¿›ίων [ἰἱίεμίστη λαὐοαῦ Ζίασ·ι±.έ),λιιοι×, Σπήλαιον]
12ἦ.¦ 25· κοιιιοηιου τον πυηαιον πεποξηκεαι 128, 24. οὔπω ἦν ἑαυτωι πεοιποιησά-
μεμοἔ ξεμοδοχειοτι 245, 13. ε. Ἰωανιιης (13). ῖκ1β¿›τἱμιος. ναἰΙ11ὀ ΰἕὅ

¬ του Ζάιιτιου αιοιιιόβιοιι: οι1ἰσεἱ:ει.11τ1ο11 ειυε. οἰηοιππ κελλίοιι αιιαχωηητικόυ

[Ιἔἔ 24] ἀαε Εἱειιααε ἀοπι 131·ἰὶε1οτΡειιαι· Ζαηιποε υικὶ Βωἠαιηιιι ιιι άοτ= 5
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δίενίστη λαύοα ί11αο1·1αεεο11 11αῖ;1;ο ιιηἀ ἀἰοεο ττι οἰῃωιπ 1ἰοἰ11ο1α1οι1 1118.ο1115Θι1.
ὅπεο μέχρι τοῦ νυν ἀνδεϊ τὴν τοῦ Ζάννου ἐπωνυμίαν Ζαχόν 188, 5. ν8.ἰ111ό 187

τὸ μιιωὸν κοινόβιον [158, 1811. 111ο1ι1ε 11118 α.υ1`ἔοτἐ1.1π1Β]: νοο 8. ει-1ε νοτ-
εο1ιιι1ο ίϋν ‹1ἰο Μἐνιστη λαύοα 492/3 [205, 27] ἔοεϋἰῖτοϋ κατὰ τὸ αο:-ιτωιοι·
μἑοος τῆς λαύοας 118, (1. 2Οθ, 4. 10. ὡς ἀπὸ δέκα σταδίων τοῦ ξενοδοχείου
205, 14. τὰ δένδοα τοϋ μιποοῦ της Ζαύοας κοινοβίου τὰ παρὰ τὴν όδὸν ὅντα
221, 9. νο.ἰ111ὀ 88

κοινόβιον Βεἰ Νἰ1:οΡο11ε: 11ο1·νο1·ἔο8ατι8οια αιιε οἰῃοηπ νιελλίον ἀοε Βεὐααε
121, 1. 18. 11ο,ι¿α1τιοι1ο1: Βονοτιτε (2), 1)οῃ1ι1οε(2), 8α1αα.τοιι. 17251115 85

η Ἱεοεμίου λαύρα: 1511; 881158) 111118 ἔοεϋἰΐἰιοϋ 179, 1'ῖ¬22. είς χείμαθἔό,
τινα ἔοημον ἐκ βοοοα τοῦ Σπηλαίου ὡς ἀπὸ πέντε σταδίων 1'79, 18. μέχοι. τοϋ
νῦν ανὕεῖ τὴν τοῦ Ἱ. ἐπωνυμίαν Ζαχουσα. 8. Ἱεοεμίας (2). νε1ιἰ111ό 54

τῆς λαύηας της Ζενομένης Π-ηνης 198, 28
η Ζαύοα τοϋ Σουπα [τηι λαύραι τοῦ παλαιου Σουνια 29, 27. τὸν Σουκαν 22ῃ`

15. 281, 5. 198, 9. 128, 8]: διακονίαι άσε 1ἰγ1·ἰα1:οε 225, 21¬22'7, 1_ ΟΖ -τῆς
λαύοας τοϋ Σουιια πατέοες 284, 25. 225, 19. 229, 2. τῆι του Σουιια συνοδίαι
281, 5. 10. 11. 14. 195, 9. τὸ σπήλαιον τοῦ Χαοίτωνος 229, 1θ. 231, 27_
282, 1. 284, 28. 285, 5. 9. τὸ ἀναχωηητικὸν τοῦ Χαοίτωνος 229, 5. -¬ 282, 4,
284, 17. _ οί Ζείμαηοοι τῆς .Νέας Ζαύοας και τῆς Σουκιῖ λαύοας 228¦ ,217,
Ιἰοἔυπιοῃοὶ: Ἀιιυλϊνος. ίίασιανός. Πέτῃος (6). .Πέτοος ('ῖ). 17511116 21. 28

η λαύοα Φαοάν [Φαοῶν 25, 1.7. (15, 22. 79, 24-]: Φ. τὴν λαὐοαν ἀπὸ ἐξ σημείωμ
της ἀμίας πόλεως διακειμένην 14, 9. ἀπὸ σταδίων δέκα τῆς Ζοιύοας Φ. οιώμη
τίς ἐστι κατὰ τὸ ἀνατολικὸν μέηος Φαοὰν παλουμἐνη ιἴὕεν καὶ ἡ λαύοα τὴν ἐπω-
νυμίαν ἐδέξατο '79, 24. οἱ ἀπὸ Φαοὰν πατέηες 15, 8. _ 15, 10. (15, 22. 25.
-_ λαύραν κατὰ τὸν τύπον Φ. 15, 211. 211, 17. ἶ1ει1111ό 94

η Φιομίνου Ζαύοα [188, 20. 197, 8]: Φ. δ ἐπὶ τὰ μἑοη Πίαχμας Ζαύθω-
συστησάμενος 99, 28. ηειο11 ἀοεεου, Έοοὶ ο1·ἰἔοΠ1ειε1›1εο1ι 188, 20. 81,1-θῃ, ,Πω
ς1ο1-Νέα λαύοα 197, 8. 15. Φιομινιωτῶν 197, 15. Αιπί αοτ Οοι1εϋωιτ1ῃοΡ1ε>1·
8γ1ιοὀ.ο νου 585 τνατοη αιπνοεο1τ‹:1 τννοἱ [Αο1›. Οοττο. ἰι. 111 Ρ. 36, 37, 817,
25 =Ρ. 50, 20. 51, 18 111 11111 991. 994. 1918. 1019] ¬1761.ἰ111ό 48

η λαύηα τοῦ καλαμωνος: 2111, 24, νἐς1. είς τὸν Ἰορδάνην [72, 5] εἰἔ ἐ,.
τῶν αὐτόθι μοναστηοίων 21θ, 22. ε. Ζίύηιλλος (2). 11511116 16

ἠ ἐν τῶι Ξἶοοδάνηι τοϋ Νεελκεοαβα ποοσανοοευομἐνη λαύρα Θε), 26,
ναἰ11αὀ 85

ἡ ἐν Τωι Ἱοηὁάιηι των πνονίων λαύρα 99, 21. Αυἰ ἀοι· (101ιεἱ:ο.111:1ι1οΡ1ι>ι·
8γτιοο1ο νοτι 586 ννατοια Με ΒἰτϋεΒ‹±11οι· ειιαννοεοηἀ τκνοἰ [Α0υ. Οοι1ο. Β. 111
Ρ. 88, 85. 42 =”Ρ. 50, 17. 25. Μ 991. 10191. ν€1ιἰ111ὀ 185

Χουζιβα: 184, 19 ε. Ἰωάννης (9), ΑΠα1. 13ο11ει11ὀ.. '7 Ρ. 8116. 1ἶο.ὶ111ό 21
τὸ Γεοασίμου κοινόβιον: 225, 2; νἔ1. 224, 25 εἰς τὸν Ἰοοδάνην ποὸς τὸν Γ,

ΝαοΜ`οΙἔθ;·:- Βασίλειος (8) υτιἀ Στέφανος (Θ), αειἔοἔεη Εὐλόαιιωι τὼ. Τη;
λαύοας τοῦ Γ. ηνούμενον 289, 12. τοαο 151111 ει1111ο11τΠοι1, ἀειβ 118011 Οῃε Τοἀ
[5. Μϋατ 4'75 ν81. 225, 20] άσε 1ἰοἰ11ο1:1ο11 ε1ο1ι 111 οἰτιο Εειιιτει νοι·κνειΠς1θΗ;θ_
ναἰ11πὁ 50

.τὸ Θεοννίου κοινόβιον 242, 21. 17511116 132
τὸ Θεοδοσίου κοινόβιον [28'7, 28. 288, 19. 114, '7. η μονὴ Θ. 287, 8. 97, 20.

184, 8. 185, 15. 190, 18. 14. 198, 28]: ἀπὸ ἐξ σημείων τῆς άνίας πόλεως 287, 8.
ὡς ἀπὸ τοιάιιοντοι πέντε σταδίων τῆς λαὐοας ίάοα 851858) ποὺ; δυο-μάς 114, ·7_
ε. Θεοδόσιος (4). Σωφοόνιος (2). Εὐλόνιος. Αιιΐ ἀοτ Οοιιευειη1›ἱιιοΡ1οι· Βδιῃοςὶθ
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νοῃ 536 ννατοττ αἰε Βι1›ϋε11ο11ο1· ειιιννοεοοἀ νἰοι· [Αοἰ:. Οοηο. 11. 111 Ρ. 36, 27
= Ρ, 50. 8. 37, 7 = ευ, 31. 37,11 Ξ 50, 38. 87,15 = 51, 3 Μ (ΠΠ 991,
994, 1018. 1Ο19]. ναι111ό 181

Κα π Οι ο β οι ο ιχ οῖ: Σευηοιανῶι κοινόβιον αῦτόὕι οίνιοδομουμ-Η 124„ ]8,

νε1111έ 115 _ , , ,
τὸ Μαηνμανου κοινοβιον [την του 81. μονήν 190, 251: ΖΙ|_ έτι τοϊἔ πε£,¿'τὴ„ Βη,9_

Ζεὲμ τόποις κοινοβιον συστησαμενος θθ, 26. 49, 12. 111, 2'7. ε.11ίαοιιιανὀς (8).

1ιτι111αε 71
το υἰαοτνοίον νοινὐβιον [τῆει1ι'.\ιιοι·η; 65, 20. 67, 24. 69,27. 72, 9. 188,19.

193, 17. |#Ο1'ασΉ?Θ(|01' 5]› 211: κατα δϋσμὰἑ τἦέ λαύθαἐ [ἀοε 11ι11111γ1τ1ἰοε] ὡς
απο σταδίων δε®®α7ἰε]'Τε 5]-› 540· | 188 1170-Τ 15111 κοινόβιον νἔ1. 115, 22. 239,
8. Μταητύαίοἐ- Πανω; (41 ]ωαννι1ς(24-). Αυί”ε1ο1·Οο11ε1›ει111ιὶ11οΡ1ο1·Βδιτιοἀο
ΧὉΠ 536 πνατοτι ει1ε Β11›ϋευο11οι· απννοεοῃοἰ ν1ο1· [Δου Οο11ο. 1. 111 Ρ. 37,
9- 13· 117.-ΞΡ. 50, 85. 51, 1. 5, ‹1αι·ι1111›οι·Δἰομετιανός (2) Ρ. 36, 30 = 50,11
ΒΙ (7113): 991. 994. 11118. 1ί)19]. ν€ιἰ111ό 77

Ζζάὕισμα: την του Κ. της δεοτόσιου ἐκκλησίαν 285, 20. 114, 2 ε. Ἱκελία.
τῷ, τά7/τατι τῶν αὐτόδιι σπουδαίωρ [νἔ)_ 116, 6] 230, 27- της του Κ. ἐ„„¿,]_
σίας ἠ7,0ύμενον 28(1,ὀἱἶ1¬. 111ιἱ111‹ἑ 20 Δ

τὰ /|,0±›ασ·ῖη¿;ιΕι του Πίἰλια (1): επί τὴν “ίεοιχῶ . . ἔξω τῆς πόλεως, ἔνδα νυν
ϊὅρυτα, τα αυτου„(ε1οε 11111218) μοναστηοια 51, 18. τὸν ἠνούμενον τῶν ἐν Ἰεοιχῶι
/,δμαστηθβωλζ του [Ι-Ι 191, 1. 171, 19. αο¿,το11 12. 1ἔοε11ἰ11τ111ιι11αο11 8ο1›οἰ11:
1,71, 28_ το! διαιαεὕενμιοιιαστνιηιοιι των Εῦνούχων τὴν ἑπωνυμίαν ἔλαβεν 111,
25, 5, (Ηιια<; (1): Νεσταβοε- Ζνταιιαι (3). νιι.έεαιοιο, (2). νωιιω 82. 39

ή του Φωτεινου μονη: ίἰίαοίνου του τὴν Φ. λενομἐνην συστησαμἑνου μονἠν
114: 4. Πίαοῖνος τε και Λουκας είς τοὺς πεηί την ιιώμην Πίέτωπα τόπους μονα-
στήωα σιανεστησαντα 1.0, νἔ1. 237, 2-4. 11α.ἱ111‹Ξ 81

“ΟΖ Βεσσοι του ίοοδανου 198. 25. νε1.ἰ111ώ 133

μΟ1,ασ-ῃήοιον Βοελλα: Γεωοαιίωι (2) μοναστήριον (Π1ι1εἰοἀο1ο1) συστησαμένωι
ἐμ τῶι ,ὀατα Σκυΰνόπολιν τόπωι Β.) 85, 1Ο. 5, 8 .

μονσιστἠθἔον"(19ἰ1ιΪ1ο‹1;ο1ο1) το ἐπίνιλην Ἰῖνδεμανείὕ: 111 81‹γ1›Ι1οΡο1ἰε ἐντοῖε πεηὶ τον αγιον ¦1οααννηνΤ07ΖΘ1€ (ιἶ,1ἔ1.| 168, 28; 1τ111ο1·11ο.11α ἀοτ 81816111]
163, 14,_ 1θ4, 18 8. ζωαιίνηἐ (21). νο.1111ο 85

ἡ του Ζουαιντῖ μονη: τὴν του Ζ. λενομἑνην μονὴν ἐνΣιιυδοπόλει συστησἀμενον
1969 14„ ε. Ιἔασιανός

τὰ τἦἔ ]ιΙ8λά1(?7€ ιιοναστήοια: (1'7, 15 ε. Γεηόντιος (1). λἰελάνη. 1181. Αι1α1.ΒΟ118|ῃἀ_ 22, 41 Ρ. 29, 28. 49 Ρ. 84, 15-85, 4. 5θ Ρ. 40, 9-1'7. νο.ἰ111ό

.18. 80
| τὸ Ίο ω μανου κοινόβιον [49, 1.2]: ”Ρ. τοῦ ἐπί Θειιώαν μοναστἠοιον συστησα-
Φἐμοτυ 67, 1'ῖ. 49, 12. ίχνη κελλίων ὑπὸ των Ἄἱποσχιστῶν πάλαι οίκοδομηδέν-
| 5. 1;ει11‹1 Αηοοἀ. 8γ1·. 3 345 [Δ11ι·ο11ε-Ιἰτἰὶἔοι· Ρ. 2θ1, 29]

03 5 | ¬ , τω 1 5 2Λίάμαν αοχιμανδοιτην [να1. 11.ιιο.ἔ1τ. 3, 33 Ρ. 188, 8] τῳν πεοι Ελευὕεηο-
ἸΟ7 "Ι Ζιποσχιστῶν μοναχῶν 147, 14, ο1αοι11”ο.11ε οἰη Κοἰηοιαἰοτι ασε Βο111α1ιιιε.

νι¬ννό1®2 . . -.τὼ, ΟΖ%οδο,ιιηΰεντα πυονον υπο της Ζἶυδοιιιας (48, 8η1Ο. 17. 97, 25. 25)
ὁιεὀἐξαρτο τινὲς μοναχοὶ της Διοσιιόοου καὶ Εῦτυχους μανίας, 115011 ο1ο1·ο11
νθ1_τ|1.Θἰ1¿,ι1Ι1α [ε. οὶἰο Νοτια] ἔτεοοι δύο μοναχοί τῆς Νεστοοίου αἰοέσεως ὐπἐο-
μαχω 127. 1511.
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2 Θ 61 Βοἔἰετοι·

κοινόβιον ἐν Αἰμύπτωι 30, 20
μοναστἠηιον Βοὶ 1Ξττιοεε1. 244, 1
μοναστήριον ἰη Ιἰτεὼἰο. 244., 18. 21. 24. 20
ἑνὸς τῶν περὶ Ϊίωνσταντινούπολω· μουαστηηίων 244, 0
τὸ του ἀ„¿0Ό Π0λυεύ%τ0υ μαθτύθιω. ,απ τὸ τωμ ἀμίων τη:.άκο1·τα τριῶν μαη-

τύρων ὶτὶ 1\1ο1ἰῖ:οΠο 13, 13 [ν8°1. 0, 3], ῶσοῃεἰει ὅθθἐ - - - Ρὕτ' μοναστηηίου
οἰποὅομὴν δεξάμενον πλησίον τῆς πόλεως τὸ τῆς Ἀναλἠψεως πΡοσαα×οηε¬υό_
μενον 13, 23-

κοινόβιον ἰη Νἰ1:οΡο1ἰε (Ατττιοτιἰει 1) νωι 1ο11ειι1τιοε 1ἰοεγο11ε.εἰ:οε ἔθ-
ετἰίἰοοΐ. 202, 3

μοναστήηιον [κοινόβιον νἔ1. 88, 1] Φλαβιαναί: μοραστηθίωϋ Φ. μὲν καλου-
μἐυωι, εἴκοσι δὲ σταδίου; ὅιέχοντι τῆς κώμης Πίουταλάσπης 8'7, 23. 80, 23

ῇυωὐμεμομ τοϋ οϊκου του άγίου μάητυηοη Ζ1εοντίο·υ ε. ./1εότ1τι0€ (2) 08, 24

Ψ ννϋττοτ 1;ιη‹:1 8ε1ο11Θῃ

ἀββας: τὸν ἀ. αὐτοῦ 244,ῦ. 22. τοῦ ἀββα μου 102, 24. 4. 134, 21
ἀγάπη Ε·£οἕ›6.ε·σπα1ιΖ: 00, 10. '7ῦ, 2'7. 130, 20. 105, 9. 1?π11ει.ε1. 11. 11.. 16

Ρ. 42, 11. 11180. ττ1οΠ. οὀ.. Ρι·ο11ε‹:11οη Ρ. 30, 3
ἀγένειος: μὴ ὕέχεσΰιαι ἐν λαύραι ᾶγένειου 91,25. 113,24. 114, 1. 11ἘΕ. 1Ἱ1,

12. 224, 2'ῖ
ἀηωαστεία (11ΧΧ): ἐκκλησίας ἀαπαστεέαν 15, 22 1
ἀαωιομυηίπη (:βΧΧ): 288. 11
αὀολεσχεῖν παοἶιαοπἶοοπ (1ηΧΧ): περὶ τὴν - - - ζήτησω' ἀδολεσχούντωι·

92, 20. τοῖς τοιούτοις αΰολεσχῶν λοαωσμοϊς 224, 4. 230, 22
ἀδολεσχία: τηη εἰς τοὺς χάητας ἀ. 83, 22
αἱφἀγηιος: 232, 14. 23
αἱφυιδιάζειν: 150, 22
απαταίσχυντος: 85,1
ἀκηϋίατ 30, 19. ηωοιἰ ποε Βαοαὀπσοτ. .είπα ωπ:ι:ά‹:£ει2οοπ οοοτἱὼ· Ρο8.9ιωῃ.μ8

πωποωρασκι Οειεεἰωπ. ὶτιεϋ. 10, 1 Ρ. 173, 20. 1?πΙ1ε1.‹:1. 1-1. 11. 5 Ρ. 21,
18. 01 Ρ. 03, 20

ἀκηὀιαν: ἀπηὀιάσαη 31,1. 135,13. πηὸητὸν ἀγῶνα ἀκηδιἀσας 131,21. Ρε.11ηἀ_
11.11. 18 Ρ. 58, 8. 19 Ρ. 60, 19. 35 Ρ. 102,14

ἀκόπωη: 133, 14 1
‹1λοα×εῖν: ἐν μηδενὶ τὴν ἐντολὴν ἀλογήσας 134, 2'7
ἀμεηιμνεϊν: αμεηίμνει 144, 20
ἀμφοτεηόφΰ·αλμος: 138, 2
ἀνάβασις (ΕΧΧ): ἀνάβασιν ὡς ἐπὶ κοχλίου Ϊ/ῖἶεπσΖοΖΜ·ωῃ9ο 102, 24
τὶναα»νώστης: ἀ. ἐκ βηέφουι; 223, '7. ν,τ:>;1. 10, 20
ἀναζωα×ηαφεϊτ×: 8, 14
ἀνάλωμα Ππ£ω·1ιαΖ£, ΖοΖ›οπ.9πι.ἱ›3£οΖ: εἰς ἀνάλωμα 93, '7. τά τε ἐφητὰ καὶ τὰ

ἄλλα ἀ. 200, 13. 112, 9. 123, 13. 100, 1'7. Ηἱεϋ. Ρποῃ. οἀ. Ρ1·ουεο11Θ1ι
Ρ. 29, 20

ἀναπατεῖν: 204, 10
ἀνάστατος: αυάστατον ποιησάμενος 143, 10
ἀναφοηά (Βοἰ ἀοι· 1Ξι1ο1πε.τὶευἰο): 45, Θ. Ζωτι Βἰϋυε ν81. 40, 1511. ε. κοωυιἴα
ἀνδηεῖο; (νοπι ε:.ι1εἕοννειο11εοτιο1ι Μωπι, ίὶοἔοηεειίεε παῖς): 18'7, 14
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αν ηεβουσϋαι (ὶ111 8ο1118ο11ι1ο11 8111118): ἀνδηετουμἑνου; 120, 21
αμὅἐόμῃκον: δέκα ᾶνδηόμὴκα 180, 21
ἀφεη/ψηωεύτωἔἕ 40,

α_με,υ¿ό-μὴτος: 213, 11
ἀΡί%αΡ0ἕἔ Π

ἄῃκμοἔ: 220, 8. '1Ἱ1οο‹1ο1·ο11. 181. 111811. 10 Ρ. 1188
αντανεμ“1 213° Ο. × ς Β8ὸ8ΖΖ: 178 25
ω'ταΘτ97 ν . . '. .Ωαφευς: υ ενδοξοτατος α. 203, 8. Μο1111118ο11, 0188. 811111. Θ, 4218ἀντιν _
ἀΉ_“ὅ.,7)„ουν αΖ8 Απϋτυονὲ ὐ88£81Ζ‹:π: 52, 10
αξιομαρτάηιστος: 233, 27
ἀπαηάληπτος: τοῦ τόπου ά. ὅντος 100, 0
ἀπαθα/,μύὕὴτα μπὀοἶναρἰἰοἶι: 51, 15
απασχολεϊσὕαι: ἀπὴσχολήὕὴσαν 1.37, 9
άπλώματα 21Ζΐα.1·α8ο1ο8π: 226, 2
ἀπό, ὡἐ- ιἶπὸ δεκα οὐνκιων 107, 23
απΟ7|ο/|,Ουν:|22'7, 21
αποΰεηαπευειν: '79, 5
ἀποΰαίξας: 10, 8ο. 181,11
. ¿σιά¿›ιος: 244, '?

απο αϊἔ ἔξω υὶ. 244, 10; τας του πατηιαρχου δεξαμευοἔ α, 63, Ο

1 0869 .. . .. . . . , ,(ΓΕ .αόηβσις αμ8·α:αν88ησ8 Θ'88υ1τα]®25: απεστε/.λεν ετι; α. 139, 3. 8. 215, 11. ἐν1 2 ν ν , . ,.

1 .
τ

Ουν: τὴν αηνυηαν χώνην απεηίζωσεν 82, 1
ἔἔεἐἔητοσν: 188, 88. 211,1
απηόὀΐοἔξ

ἄοἐ: ἄ- ὁποῖο; εεπαι 83, 28 .
ἀεη/ 62„ : πελευσας Αὴτ28?1α×1πΖΖμμῃ811-υ‹:νΖ›τ8£υπ 240, 13
αδιστητὴηιον: 18, 04, 18. τὴν του ά. διακονίαν θθ, 1'7
α;)το19..ή;8ὴ: τὴν μιτῖηαν πελ2αν τὴν παρα ττσὶν καλουμἐνὴν α. 2'ῖ, 10
αΒύεσ„9.αι: ευεηνεσιας αηυομενοι 130, 3 4
ἀΒ7αΖο;: νο1τ1_11ο1:ο118ε11τοτ 144, 12. 0, (5
ἀἐἄάαυος Ζιἴουτω: 205, '7 . _ .
ᾶΘά¿|ωα|„·δΡιτὴτ_; (Β813 Κ.,-1118 1:1ο1°\1ἴε31·8ἰ1ο11ο1· 811181· ο111τ‹1111ο11 Μϋ11ο118-

' ἔΘτῃο1118ο118.ἱἹ›): α. των υπο τὴν ανυαν πόλιν κοινοβίων 239, 5. 10, 14.
πάα,-ρων τῶν ἐν Παλαιστίνὴι αναχωηὴτων ά. 01, 20. ἀ. καὶ νομοϋέτὴς
πάμ-των τῶν ὑπὸ Ζἶαλατστίνὴν λαυηων τε καὶ ἀναχωηὴτῶν 239, 10. των
μοναχῶν ά. 26, 18. υιυχὴνὸη καὶἀ. 115, 21. 100, 13. α. καὶἔξαηχοι 115, 1'7.
11457 23. τῶν κατὰ διαδοχὴν ά. 11ὅ, 8. ἀυχτμανδρίτον ῦ'7, 1ὅ. ἀρχι-
μανηηίτας 133, 1.'?. 49, 8. 1ὅ2, 23. ἀυχιμανδρίτὴν τῶν Ἀποσχιστῶν μονα-
7ὥ„ 14'7, 13

ἄηπέα Ζμτὲἱτιαξ 35:22”
ασυλία: α. τὴν των ορων 203, 23. 3ν,<1:1. Δου. Οοιιο. 1 1, 4 Ρ.,ϋ3, 2ῖ-1θ
ἀσύμφω-νος οῖνμο .Ϊ/1ον8ἔαποΖτῃμὴῃ: ασυμφωνοι απηλϋον 44, 7. ασυμφωνως

2387 9. Ρο1τ1τ1ο1·ί1 ετοτμασὕεντες ἐκ συμφώνου (1111το1·ο111811‹1ο1·), ασυμ-
φώνω; (ο1111ο 12ι11111δ›1111ο8 ουννειε 211 εαἔοη) ἐβούλοντο υποχωυῆσατ 30,8

ασφαλ¿ζεσΰ~αι: ;8ω8Ρ8νν8π '75, '7. 138188. '75, 1'7. 133, 22. 194, 3. 81811. ων
Αΰῃτ ποῖωπεπ τὴν των βαρβάρων ἔφοδου ἀσφαλέζεσθατ 211, 22. ασφάλισαι
σεαυτόν 14.8, 15

ατάηοαο, 118,4. 111, 80
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ἄτοωτος: τας ἐντολὰς ἀτοώτου; φυλάξατε 59, 0
ἄυλοη: τὴν ἄ. διανωνἠν 103, 2
αῦτόλεπτος: της αῦ. λέξεως 165, 17
αῦτοφονευτὴς: 131, 28
ἀφαντασίαστος: 153, 9
ἀφιέναι: ὴφιεν 135, 11

βάλλειν απβιπαειι: ἔβαλεν ὀούσσειν 57, 8. ποοσπαλεῖσδαι 131, 25
βαστανή: βαστανὴν τοιάποντα ἀλόνων 100, 4
βαυπἀΖιον: 31,4. 7
ὥ βια: 77, 28. 110, 87. 1751158. 11.1.. 82 Ρ. 71,14
βοοδόνιον: τὸν τοϋ [βοοδουνίου βουοδουνίου βουοδονίου 11. 1.] νόμου τουτέ-

ατιν δώδεκα μοδίους σίτου 134, 10
βόοδων: βόοδονο; [βούοδωνος 11. 1.] 134, 14
βοοδουνἀοιος: τὴν τῶν /1. [βουοδουναηἰων 11. 1.] διακονίαν 134, 3. β. [ἰὶ1σετ-

1181-οτὶ; βουοδωνάοιος βουοδουνάηιος /Ϊοοδονάοιος βωοδουνάηιοη] 02, 18
βοσκός: των διααπαοιέντων ἀναχωηὴτῶν καὶ τῶν 99, 10. 17781. 8020111,

0, 332. 1211881: 1, 21 Ρ. 30, 24
βούνευοον: 81, 13
βοεπτά: τὸ μαλάκιον τῶν 234, 3 1781. '1Ϊ11οοὀ.0τοὑ. 1·ο1. 111811. 24 Ρ. 1201,

80 Ρ. 1888 4
βηέχειν: τὰ βηαχέντα ἱμάτια 89, 17
βοωμοῦσϋαι: βεβοώμωται [11. 1. βεβοηβόοωται] 8ι·ῖοιἴσοπ‹7Ζ οεωονεἰωο 2811

40, 25

νε: καὶ ὕαοσει νε 28,5
νεννάδες: 121, 2. 122, 21. 120, 8
νεοδίαι [νέοὁισσας νέοδισσαις ιι. 1.] 11/αϋαιτσιιιεοτ.: 180, 9. 11
ηνεύεσθαι 888871: 77, 28. 101, 12. 10. 180, 20. 217, 9. 227, 23. 228, .5,

232, 10 811858 ο1111ο 11ο81;ἱ111111ἰ1ο8 Ο11.ῇο1‹1ι; 11111 11ο,<1·ο.11ἰν μήτε τινὸ;
γενομένων 101, 1.5. 1,81. 13511110. 11. 11. 20 Ρ. 03, 3

νλωττα: ὴ ἄννοια τῆς ἐπιχωοίου αι. 28, 20 °
ηιομουσδαι: 00, 4. 0. 107,11. 100,14. 22
νονιπός οἰιονἰἰοἰι: τὴν ν. περιουσίαν 08, 10. 32. 201, 21. τὸν 57. οίποιι 14,17, 12-
, τῶν ἑαυτοῦ ν. χωηίων 88, 4. 87, 14. 92, 19. 25. τῶν 7. αὐτοῦ 87, 20
νοάφειν: νενοάφὴπεν 141, 12
νῃαφιπως εἰπεῖν μὴν πιιι άσο· Βοἰινηῖ απ νεαοπ 144, 10. 1781. εῦααηιελικῶς

εἰπεῖν '1?11οοε1ο1·ο5. 181. 111811. 10 Ρ. 1105. ποοφὴτιπῶς εἰπεῖν 21 Ρ. 1243.
ἀποστολιπως εἰπεῖν Ρναοί. Ρ. 1103

νοὴνοοεῖν: 80,19 Π
νοὴνὁοὴσις: 202, 7

δειλία Ρανοἰιι: 16,1. 19, 10. 95, 23. 97, 12. 17. 233, 15
δειλιάσαι 86511 -/ῖῖνοἰιιοπ: 35, 22. 78, 28. 208, 10
δευτεοάοιος: τῆς μονῆς δ. 240, 13. 70, 13
δευτεοεύων: μετἰ αὐτὸν δ. 233, 7. 115, 22
δεύτεηος: τα δ. της τοῦ μοναστὴοίου κυβεηιιἠσεως ἔχειν (1?οτ1Ρ111·ε18ο νοῃ

δευτεοάοιος) 245, 8. δεύτεησν .ειναι .τσυειξιοπσπαῖ 105, 9
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Θεα
`δὴλοῦν οααοπ Ζαοεοπ, οοοιοῖὶοπ, ν81. ‹11ο Αοἱε. Οο11ο. Β. 11 3 Ρ 70 αῃτοτ

υναπααυἰι = ἐδήλωσεν ο.11ἔο1ι1111·ἰ7ο11 3176111811: 47, 20. 50 53, 18,
05, 13. 31, 10. 135,13

δημόσια διααανπ: δημοσίων πρώτης καὶ δευτέρας Παλαω--ῃῃιης 1178, γῇ 178, 7.
τῶν δὴμοσίων ἐνἀτὴς παὶ δεκάτης ἐπινεμήσεως 177, 2, σΡ)|7ώ@,7σ„,
δὴμοσίων 176, 8- 181, 21- ἀπὸ (0‹”1Θ1° ἔ%) τοϋ δημοσίου λόνου 1.75,γ17. 18.
177, 0. 178, 8

διά: δ. δύο χρόνων παοἰι .ττυοὶ .ῖαἰινοπ 45, 5. δια δύο (π·ιω·) οιἰὶο ατυοὶ Ταρο
225, 7. να1. 1?ει118.‹1. 1-1. 1.. 73 Ρ. 130, 8

,ῃαβήματα (ΕΧΧ); τὰ κατὰ δεὸν δ. 80, 10. 105, 20. 243, 10
Ζατἀ διαδοχἠν νιαοὶιοἰπαποὶον: 115, 1. 8. νε1.'κατὰ καιρούς
ὁταπινεῖν 1111118118.: διεπίνει εἰς τὸν χείμαρρον 101, 21
ὁιάπλυσμα: 153, 27. 1.00, 3
ὁ,α%ο-Ρητής: τοῖς τοϋ κοινοβίου δ. 92, 11
ὁ,α%ονία: ταῖς ἔσω τοῦ μοναστηρίου δ. καὶ έτι -,ατε ἕξω ᾶπ0„Ω¿σ£σ, 24437 0-

τοὺς ἀπὸ τῶν μοναστὴρίων ἐκεῖσε εἰς διακονίαν κατερχομἐνους 185, 10,
(Πο δ.-1817 158111 01116131 6188 1ἰ1ο1·ι18 [νΒ1. 220, 20], ΒοΠἀθ1.Π ΒἱθΠ8ϋ1θἱ8,Π1Πἔ
ἀοτ .1ί1τ1ἔο11ε11 ι111ε1 εἰοτ Α11Γ5.111¿ο1·; ]ὲ1111111ο11 τα Νοι1]α111· [α111 1. 8οΡΙ7.]
που νοτ11ο11τ: τοϋ καιροῦ τῆς ᾶὶὶανῆς τῶν δ. φὕάσαντος ἐπὶ τὴς πρώτὴς
ἰνδιπτιὀνος ό προβλὴὕεὶς οἰπονόμος [νἔ1. 28, 10] το5τ0,›ξεΡοὅόΖ0Ρ πΡ0βάΜε_
ται καὶ μάνειρον 205, 27 . του ἐνιαυτοῦ τῆς τοιαύτης πλὴρωδέντος δ. 200, 15,
1:81. τοῦ τριετοὕς χρόνου πλὴρωϋέντος ένχειρίζεταὶ τὴν τὴς Ζούρος οἰπο-
νομίαν 207 , 2. πλὴροῖ τέσσαρας ἐν διαφόροις ἔτεσι δ. τήν τε του αρτοπο-
πείου καὶ τοῦ νοσοκομείου καὶ τοῦ ξενοδοχείου καὶ τοϋ οἰκονομείου 220, 23.
εἰς τὸ ποινόβιον δ. [δ. ῖερῶν πρανμἀτων 74, 0] πιστευὕεὶς καὶ ἐκ τοῦ ὕυσι-
αστὴρίου τα κλειδία λαβών 72, 22. πληρώσας τὴν δ. καὶ τἰποδοὺς τῶι
·ὕ·υσιαστὴρίωι τα σσλειδία 72, 20. τὴν τοῦ ἀοιστὴτὴρίου δ. 09,17. τὴν
τοϋ ΰνρωρίου δ. 82, 5. τὴν τοῦ ξενοδοχείου δ. 130, 23. τὴν τοῦ κτὴνίτου δ. . .
τηιδε πεποιημένος νομισὕείς 28, 10. 17. τὴν τῶν βορδουναρίων δ. 134, 0.
921 13· %α1'Ο11ά0Ζ17§ ΜΙΝΙ %εΦ.“°ι2λΦἄρχ71ς 8ἰ11‹1 1115111: δ. 1111 ο1αο11511ο11οι1
8111118, 1281. 220, 2711.

ὸιακονιπόν: 57, 25. 59, 13. 102, 4. 25. 03, 0. 13. 1.8. τὸ ἐνδότερον του δ.
πελλίον 03, 15

ὁιαπρίν 8012111 ϋοοΖονι1‹:ὶ7ξο|ι1υο7·‹Ζοπ (Ν. '1'.): διεπρίὕὴ 52, 17. 80, 10. διεκρί-
νοντο 174, 7

.5ιάΖιΰ¬οε± 09. 10-
ηιαλιμπάνειν: 101, 4
ὀταφαυούσὴς πυριαπῆς 30,14
ὁιάφαυμα: 101, 30. 103, 14
¿,αφέρειν οεἰιϋνοπ: 74, 0. τα διαφέροντα 1188188 78, 3
ηἰὁόναι: ἐδίδου ἔμπροσδεν αὐτοῦ υονἰοοοπ 105, 11. 15. 8. 1111011 κατόχιον.

μετάνοια
ὁτυ±·τνίσας:'107, 10 ,
ὁτχοτόμὴμα δοὶινιἰιι: 70, 5
ὁηόμων: τους βασιλιποὺς δ. 173, 14
ὁὐσπραπτος: τῶν ἀπόρων παὶ δ. προσώπων 145, 20. 23. 8. περισσοπραπτία

ἐ77όνιον: ὲννονέων [ἐπνονίων 11. 1.] 47, 10
ἐτνείρεσΰναι ιιτηειοἰιεπ: οὐκ ὴυειἴρετο 108, 20

ζζη'
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ἐγκύκλὶον (12, 11. 63, 3 ε. Βασὶλίσκος
ἐκβάλλειν ἰτιϋτ.: Θ5, 3
ἐκὀέχεσϋαὶ ωαὶνῖοκ.: 108,19. 119, 4
ἕκζεῖὶὶ: 227, 14. 1ΰ. 28
ἐκοὶζοῦν: ἐξεοίζωσεν τὴν ὕύηαν 27, 22
ἐκχεῖν: ἐξεχέὕη 39, '7. ὅθ, 8
ἐκχοίζεὶν: ἐκχοίσας 111, 22. 1?εὶΙ1ο.ι1. Η. 12. 39 Ρ. 125,1
ἐλαττονεῦυ: ἠλαττονήὕη 284, Θ
ἐλὕεἰν: ἦλὕον τοῦ καὕευὕῆσαὶ '72, 28
ἐμβατεύεὶν: μείζοσὶ ἐμβοιτεύω 86, 13
έναγώνὶος: έ. καὶ εῦτηεπὶσμένοὶ 37, 18
ἐναέοιος: ἐ. τις δύναμις '7Ο, 4
ἐνασχολεῖσΰαὶ: 11,11
ἑνδελεχισμός (ΕΧΧ): τῶι χοιυυωὕείς 88, 14
ἐυεὶλεῖσθαὶ: βηοντῶν . . . πεηὶ τὸ παλάτιον ἐνεὶλουμένωτ· 162, Θ
ἐνὶαυσὶαῖος: 240, 2?
ἐξαοχοῦυτεη: 88, 24 1
ἐξελθεῖν ιἱὶο Ρνοὶὶ οω·Ζαε·εοσὶ: 17, 8
ἐξωϋείμ: ἐξεῶσοιὶ 150, ὅ. 21. 119, 3. 'Ϊ [εο 211 1ΘεΘ11]. έξεώσας 14Ο, 25_

148, 20. 41, 8. ἐξεωθῆυαὶ 198, 14. ἔξεωὕὶέντε; 126, 2
ἐπαοιδία: 20, 1
ἔπαοχος: τὸν ἔ. τῶν ποαιτωοίων 146, 1
ὲπιαωιμβοίοι: 88, 5
ἐπὶνέμησις θὶομοηἰαῖὶα: των δημοσίων ἐμάτης καὶ δεκάτης ἔπὶυεμήσεως 177_ 2
ἐοάσμὶος: ἐμοὶ ἐηάσμὶόν ἐστιν 52, 10 .
ἐομάσὶμος: ξύλα 109, 19
έογοποατεῖοτὶ: 1θ4, 11
ἐογὁχεὶοον: 1'7, 25 [νἔΙ. Ζυ ἀοτ ἔοπποη ΒΩΘΠΘ Ἰ]'11οοὰο1·ι-313. 1·ο1.11ἰεϋ. 10

Ρ. ι1.ε›οτ.]. 94,11. 225, 5
ἐηημϊταὶ: 115, 18
εὐάεοος: 24, 1
εὐζήλωτος: 120, 17
εὐοωάς: οἶνου ἢ εὕκοατος 135, 2
εὐκοάτιον: 21(ὶ, 1
εὔκοατον: 1θ1, 25. 22ὅ, '7
εῦλοαὶείν εροπαοπ (ε1ι1ι·ο11 0111 ννιιιιἀοτ): εὐλομήυη ὀὲ ὁ οίνος τοσοῦτοἔ 137, 9
εὐλοαὥα θροπαο, Θοεοὶὶοπῖσ: (18, 1'7. 28. 21'7, Ιῦ. 288, 12. 180, 2Θ_ ,$·8σΘ"

(νοτι ἀοτ Εὶττιυο): ἐπὶ οἴνου καὶ ἔλαίου ἡ αὐτὴ γέγοτὶετ· εῦλ. 27, 24 2§
εὺόμματος: 137, 29
εὔτακτοη: τοϋ βλέμματος τὸ εὔ. 245, 10. νἔ1. '1ἶ'11οοτ1οτοἰ›. 1·οΙ. 11ὶ8η_ 4

Ρ. 1157 -
ἕως: απολοϋηυαὶ Ἀντὶοχείαη 33, 14 ε. ὡς

ζοφοοω 38, 2ο. 48, 1
ζογή Ρααν; ἀποστολικὴν ζ. 114, 22

ἠγουμενία: 55, 17. 93, 16. 244, 2.3. 246, 2'7
ἡμεοῶν οαοιο τῶν ἡμερῶν ουεἔο1ειεεο1ι 225, '7 (διὰ δύο). '75, 11. 233, 82

(ἐν μιειὶ) _ .
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ὕαηηεϊιι: τινά μοι ἐὕάοοησεν 207, 23
θαησοποιεϊν: 111, 15
ϋεοφύΖα%τ0€ι ιἦἐ 19- βασιλείαέ 11, 12. εἱτο11οηι:1οε 1)ονο'οἰοι1εΡι·ἐΞ.‹:1ἰ1:ει1›

υτιτοτ 1ι1ε1:ἰηἰειι1, ννἰο ἀἰο Βγιιο‹1ει.1ε:.1π1:ο11 2518511
ΰεσχάηακτος: των θ. εὐααψελίωυ 155, 23 _
ΰεηοπεὐειιι ἕ›ο.ε·ο1ιωὶοΪὶιὶῃοπ: 21, 27. 93, 9. _ ῖσω; οὐκ ἐθεοαπεὐΰης ἐπὶ

τῶι φααιίωι οὶὶιε Ο'οι·ὶο1ιι Ϊιαὶ οὶὶι· ωοὶιὶ Φιὶοὶὶὶ οοοὶμπαοι 131, 8. λίαν
ἐὕιεηαπεύΰηιι 131, 9

,9ἠ%ῃ: κοιτέϋετο ἐν 12. όσίαις 109, 12. 134, 0. 215, 7. νἔ1_ ἔϋαψωι με-Δ-ὰὶτωιι
πρεσβυτέοων 185. 35. τῶν κατεηχομέυων ἐν αὐτῆι τῆι ΰ. πατέοων 135, 28.
κατέὕετο ἐν τῆι τοϋ Θεοκτίστου 12. 55, 18.· 93, 19. της 0. ἀπιοωηείσης
πηὸη τὸ κατατεὕῆμαι του Ζἶασιανοῦ τὸ λείψανον 184, 14_ νἐ1_ ΤΙ-,θὀἀοι-θῇ.
ἙΘ1. 111811. 10 Ρ. 1199. 13 Ρ. 1218

ηρῇσιἐ: ἐμ ταϊἕ ἡιαέθωἔ Τηἑ με7ίσΤη§ ΰυαὶ ΦΟ/Ϊεηωτάτης ὕνήσεως 229, 1 8.
Ζίυηιακός (1)

ΰῃαύειαι: τὴν φοίκην ἔὕοαυσειι 31, 23
θ;,0εϊ·ι› ο7·.9ο1ιΦοοΪοοσι± ἐὕοόησαυ 15, 24
ὕδηώηιοαι: 35, 3. 75, 12. 7θ, 23. 77, 15. 21

1 ι ›Ζαταος: ι. τινα της λαύρας 131, 211
Ζμα: ὀεήΰιητι ἴ. 39, 3
ἱνὁικτιόνοἐ [ἶ2ὕ#%ῃω1°Ο§ ἶιιδι%τί0ιι0; ιι. 1.]: εἰἰο 1ε.1ι1·ο 1εὶι1ίοι1 νοω 1. ΒΘΡ-

τοτοιοοτ Με 31. Αυἔυεϋ

1- ηηἀ. Χ1 428 7. Μειὶ Ν 1§ι11›11γ1ι1ἰοε 52 [= 429] 11ι11‹ειοι·1ἰοι1 ἀοι· 1ἰ1ι·ο11ο
111 άει· 115.ι1το. οἱοε 11ιι1;1σγ111ἰοε 25, 21

2- ἰτιά. 11 449 9. δειηυειτ =11.ι1‹1ο ἀοι· 1ἰ.οἔἰοτιιι1ἔ ἀοε '1'11οοι1οεἱι1ε
θα-εισυτϊι άοε 1ἰγτὶο.1‹οε 223, 5

3- ητιἀ. ν11 454 8. .18.11ι1ειτ = Μ5.ι·οἰει.ιι 4 (}ο1οιιι·ϋ ἀοε ζ1ο11ειι1ι1οε 1·1οεγ-
ο11ειε1›οε 201,17 Δ

4. 11161. Χ1111 460 20. Οοϋοϋοι· '1'ο‹1 ἀοτ 1Ξι1ἀο1‹ἰει 54, 10
· 11161. 17 [ἰττϋϋττι1ἰο11 1111 Ρ. 93, 14] 405 3. 8οΡΒοι1ι1σοι· = 1Ξι11›11γΠι1οε 90

Ἑοά ἀοε '1'1ποο1‹1:ἰε1:οε 54, 13. 93, 14
6, ηῃὀ.. 17 Αῃῖειτιἔ 405 ΒΘΡΒ. = 1ἰγ1·ὶει.1‹οε 13 [4ῦΰ; ἰ11οοι· ἀἰο ιιι1ἔοιιο,ιιοΠ

εοτιεὺἰἔοιπ 1)εὶ1εὶοτιυ18οη ε. ἀἰο Νοὺο] 1ἰγι·ὶει.1τοε' Βοἰεο 115011 1οι·ιιετ11οΠ1
224, 12 .

7_ ἰτ1ὀ.. Χ1 473 Βοῃωὐαἔ [59, 13] 20. ξ1ο.11ι18.1· = 1711-ο1ἰηε.111· 5905 111ου.ι·-
;ιε»1:ἰοτ1ε]ε.1π· 435 = οοε. Εοοῃο 11” = 1100 15. 1ὶοἔἰο1·ι111ἔε1ο11τΝ
Βυϋπγττιἰοε 97 [= Αιηἔ. 473/4] '1'ο‹:1 ἀοε 11ιι1:1ηγπ1ὶοε 59, 2311.

8, ;ἰ±1τ.1. Χ111 475 5. Μ5.ι·Ζ = 9. 15.111· ἀοι· Αι1νν‹±εοη11οἰ1› άοε 1ίγ1·ἰει1:οε
15 13ει15.ετἰηο. [474/5] Τοἀ ἀοε Οτοιπιεὶιτιοε 225, 20

η_ άπό.. 1ἴ111 Βιιἀο 485 Αιιἕιπεὶι Ιἰγτὶεωιοε' Ιἰἰιπττϋὶίι 111 άἰο λαύοα τοῦ
Σ0·υ%ἄ 225, 22 ¬

1Ο_ ὶηἀ. 171111 486 13. ΑΡι·ὶ1 = Β5.1Δο.ε 48 [48θ] 1'ο‹1 ‹1οε 13εωι·ἰειι·ο1ιο1ι
Βίεωϋγτἰοε 103, 9

11_ 1τι‹1. Χ1111 [= 204, 23] 490 12. 1)οοο1τι1›οι· = 851555 53 [491] = 1ο-
1πο.τ1ι1οε 11οεγο1ιο.ε1›οε 38 = 491 [204-, 24] 1Ξι11::1οι1ἰοι1 ἀοι· 115111511-
1€1το11ο 111 ‹1οτ 11ειι11·ε1 αοε Βε›.1οο.ε 104, 24, νἔ1. 204, 23. ο1111ο ‹:1ο.ε
Μοῃατεἀετιιω, εὐεο 490/491, Τοἀ Ζοιιοῃε ιιιιἀ 11οἔἰοι·ιυιἕεο.ιιἰ›ι·ὶΒι%
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0105 Α115511551115 [01. 1. ΑΡ111 491, 5. 0110 1110110 104, 25] 105, 1.
205, 1
11101. Χ17 492 21. 1101111151: 851155 54 [492] = 2. 115111· 0101 1211-
1050111011 1101· 1·1ὀ111011101τ0110 111101 0105 1Ξ1111:1·11:115 0105 10115111105 11050-
01155005 111 0110 1151115 851155 ἔ01111 5111 01011 130178 Ζίαστέλλιον 110; 4
11111. 1 492 (80Ρ1101111τ›01·) 1011501105 1105γ011551105 Ζ11111 Χ011ο‹1ο0110›$
1σ05111111ττ11› 205, 27
11101. 1 492 23. Νον01111101· 1001 0105 1ἰο111ο1ο151·011011 1ν10.τ101511ο5
112, 15
11101. 11 494 23. 111111 1001 0105 Ρ5111·151·011011 8511155105 = 88,13” 58
[401] 110, 1
11101. 171 497/8 1ο115111105 1105γ011551›05 1011111: 0110 Ο1·011115111ο11 ΖΠΙΠ
1?1·0511γ1›01· 511 207, 7
11101. 171111 501 1. 011111 = 851155 53 [501] 11111‹50τ11011 1101· 111511011-
111130110 111 0101 1151115 117, 8. 208, 20
11101. Χ1 502/3 = 101115111105 50 [503] 1ο115111105 1105γ011551:05 0101115 111
0110 11711550 209, 11
11101. 11 508/509 = 1011511005 55' [509] 1011511005 1-105δἶ01Π,εΒθΞ›
1?»0011151ο11 111 0101· Μεγίστη λοιύηα 212, 24
11101. 17 Α111-511,00, 511 80Ρὺ01111101· = Α111155τ111ο5 37 νο110110101: Α111115-
111105 101511 115011 101115510111 245, 3
11101. 17 512 11151 851155 151111: νο11 (1ο115115111:111οΡ01 115011 Ρ515051:111±1.
21111101: 145, 23 .
11101. 171 513 Μ51 80170105 50110100 1111111 Ζ1ν01Β01111151 501110 Βδηιοἀἰοη,
115011 101115510111 1.48, 23
11101. Χ 515 1. 80Ρ001111101· 1011511505 515 1?51›τ151·011 111 11-01·1ι551ο1ῃ
0155050020 150, 11
11101. Χ1 518 5111· Ζ010 0101· 8ο11111101·5ο11110111ν011010 = 851555 80 [518]
851155 101511 115011 Α115 111111 Β0511011 0105 1·0108ἰ0ι·Β011 1)5.01·151·ο11ΘΠ
111155 151, 4. 10. .11111 1001 0105 11515015 Α11550551115. 20. 011111 Έοίὶ
0105 ΠΠ55 102, 1. 0. Δ11,<¿0151± 1050111115' Οο1151:11111111ο11 111 .101·ηεει.1θ1Π
νν5111·011‹1 851155' Α111ν0501111011› Ρ1·οΡο11101·11 111101 0110 11101· ΒΥΠΟΩΙΘΠ ,Π
0110 1ξ)1Ρ11γ011011 5111Ϊἔ011ο111111011 102, 17
11101. 11 524 20. ΑΡ1·11 = 851555 80 [524] Έοὀ. 0105 1)511·151·011011 1ο11ε,ΠΠ08
170, 5
11101. 111 524/5 = 1ἰγ1τ1510ο5 77 [525] 1111151105 00111. 111 0110 11711500
227, 8
11101. 17 527 (}1·111101ο11110151;58 [1. ΑΡ111] 11ι51›1111511 Μ101·0ἔ01111 170_ 13_
2. [τ51›5501111011 5111 1. 5. 0110 1110110] 1411011511 '1'ο‹1 1115111115 170, 15
11101. 1711 529 11. 1151011151· = 851155 91. [529] = 1115υ1111511 2. 115111·
10. 11101151: [.Τ5111ι51· 529 239, 29] '1'ο‹1 0105 1'110ο‹1ο51ο5 1.71, 28. 289. 25
11101. 17111- 530 ΑΡ111 851155' Β0150 115011 Ο01151.5111›111οΡ01 173,11.
Ρ01›111οτ1101·1: 11111 1115011159 0101· 80000111 111 Ρ515051›1115 1 111101 11 1111·
0110 (1ο0νο1·5Β01101101011) 8001101η5111·0 171111 111101 Χ [1. 80155 530/1
111101 551/2] 111, 2
11101. 171111 530 80Ρ1;01111101· 851155 151110 115011 Ρ5150501115 51111101:
179, 11
11101. Χ 531 5. 1)0Ζ01111σ01· [0110115ο 214, 7] = 11701515111· 0024 111051.
1151›1ο11εη5111· 524 1001 1105 851155 183, 0. 1950011011 51101111 0110 01111011 01011
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νς7Οο1Ίε:111:.2.ἔ [182, 25] 5515 11011512 οτννἰοεοηο 1)ε›.1:1οι·ι1ι1¿× Βεὼαε 94
2 ΕΞ)-32] ἶ Ρ. ο. 11 1.1ε1.111Ρειε1ι1 οἱ: Οτοετἰε [532] = Ιηεϋῃἰᾶῃ θ_ 18,1"

[1· ΔΡΠ1 532/3] 183, 1'7. 134, 1 1111121 1ο11ο.1111οε 11ο2γο11α211οε '70 [532],
24._ .ΪΘ41Ή? ἀΘΓ ΒΘ011181ο11 [νοῃ 509 ει-11 ἔο1·ο‹:1111ο1›, 5. αἰο Νοἱεο] 214, 4. 5
ἰῃά_ Χν Αηἰαοἔ, 530 ΒοΡ11οτ111αο1· Θ‹ο1ε1ε1ο5 11οἔιι111ο11οε ε1ο1·Μεγίστη
Ζαύηα 182, 14 4
ἰΠά_ ν 542 1?ο1;›τι1α1· [11. .Τει.111· νο11 851225' Τοἀ, ο.15ο νο111 5. ΏΘΖ, 531
ἔΘ1-Θο1111ο1:] 61215 Πἀἰου ἔοἔοη ς)1·112;ο11οε 111 .Το1·ιιεα1ο111 Ρ1·οΡο111ο1·5 192, 13
ὶΠἀ_ ν 542 21. Με11·2 [ε. ὀ.1ο Νο1›ο].Το‹1 ‹1ο5 ΒοΡ111·ο111οε 241, 2
ἰῃὀμ 17 542 25. 1145112 = '70. .Τε111ι· νου. 1Ξ'.ι11:11γ1111ο5' Τοἀ [542] '1'οε1 άσε
Ηθἔυωσηοε άσε 13ιι°51η×1111οε.1:1οε5ο15 Τ11ο111αε '7Ο, 22
ἱΠά_ 171 542 Νονο1Τ11αε1· = 111εΒἰ111α11 10. 1151111· [1. ΑΡ1·11 542/3 '71, 12]
: 1ο11α.1111οε 90 [543 ε. 4110 Νοτο] 1ἰ:γ1·1112 Βοἰεο νωι Β1‹γὺ11οΡο11ε

118015 δο1·υεο1ο1η 210, 0. 71,12. 1'7
ὶῃὀ" 171 543 111111 1ἰ§11·111 1114111; 111 51415 ]2111›11ἶγ111ἰοε1ἱ1οετο1· 12111 217, 12
νἔ1_ 215, 24

88· ἰΠά_ 171111 545 Οοϋοῖαοι· '1'οε1 άοε 0151815105 105, 5
39· ἱῃἀυ Χ [= 184, 13] 547 20. 31111 = 10. 311111· νο11 821522 '1'ο‹1 [νο111

5- ΏΘΖ. 531 ατι ἔοτοο1111ο1›] Οαεεὶαῃε Έοιὶ 100,17
11142.. Χν Α111”ο.11ἔ 551 ΒΘΡ11. 1ἰοηο11 6151· Ηαἔι11τ1σ11οε ἀοι· Μεγίστη
λαύἕα τοἰεϋ 110.011 Οοτ1ε1:α.τ1ὺ1ι1οΡο1 108, 5
ἰΠἀ_ 11 554 21 1ΐο11ι·ι1ο.1· = 23. 32.111· νο111 Τοάο εἰοε 8211225 [ν81.
Ντ, 33. 30] 1ῖ.1τ1Ζι18 ε1ο1· ΟΧτ11οε1οΧα11 111 ἀἱο Νέα λαύθα 200, 2

33.

34.
35.

36.

3'7.

40.

41.

07777: Τὰ Ϊ. τῆς ὑμετέοας εὐσεβείας 142, 23

Ζαΰ αηβεύεω: 113, |18
Ζαὕ εύὀ ε 514 :3 καὕευὅσἶσαυτος 107, 11
Ζαωός : ἐν ιὕίωι κ. ῃααἰω· 211 εωπω· Ζαὁτ, ·›1.α-ο?ι.α1ῖπα›πἰο1· 11, 1'7. 51, 8. κατὰ

ἑὀαωούε Ἱαεἀοιιϋοτ ε1αε4εο11αο 00, 8. 120, 27. 101, 22. 5. διαδοχή
ΖαΖλη|εάφο;: τινα 24. [ΘΞ11 1145110111 133, 17. νἔ1. 17111. 11151511. 23. 20

23,4. 0515510111. 11155111. 4, 12 Ρ. 54,28. 5, 30 Ρ. 111, 011.
2αΖἐζ;,7ηε± 142,25. 144,24. 145, 4. 12511551. 11.1.. 1515. 52, 5. 55 Ρ.1ο2,

131,23 Ἱ
Ζαμαα Ουσὕαι: ο£2:ο1› β4ω·5ικο11 %εκαμαἕ›ωμέ1×ου 111, 22
Ζαηονάαχηη: 134, 1. 1.50, 20. κειμηλιαοχη; καὶ ασ. 220, 27. 227, 1. 3 Ώ

Ου Ιίζειϋ: ἔσχατον ἑαυτὸν %α1×ο1×ίσαντα 142, '?
} 4 . τοὺς 24. των %οω›αβίω1› 133, 4. τὸν 24. τῆς μουαχικῆς πολιτείας 202, 14.αανωἴμ του κ. ζυμωι 202, 12. τὸτ ποινοβιακὸν οεανόυα ἀ%α1/Ϊῶἐ ὀϋὕαΖ49έ1'τε€

ἔ(ὀυΘ¦ 7. α¿αχιμα·υὀηίτης πα14τὸς τοῦ ὑπὸ τὴν άμίαν πόλιν κοωωβιακοῦ κανόνος
1669 14. 115, 22. 230, 2. τωικ. της θείας λειτουηγίας 02, 5. ·5ὴ11λειταυρ;×ίαν
ἐου ἐῳἀησιαστικοΰ κ. 12, 10. τὸν συυἠΰη [ιοοὶ ‹:1ο1·1Βο51:α.11ί1ι111ἔ] κανόνα
1089 24. 134, 5. τὸν ἐκκλησιαστικὸν 24. ἐξεπωὅεύὕη 230, '7. τό τε φαλ-

| Φορ καὶ τὴν λοιπὴν τοῦ κοωοβιασεοϋ 44. κατάστασιν 38, 1.. τὸ1× τῆς ψαλ-
τηθωεαε 2. 55, 2. 115, 5. 15. 117, 21. 205, 24. 225, 5. 225,11. 41112./Μ · 4 Μ. .× 44 Φ4155 20.115 5,

Ζαι?

2 εσ-βαι κατα σαββατον ωαι 2‹υ5ια|4η1› 102, '7. ηανετα: ο , , .αν _ _
Ξῖάοβμ του 24. 102, 20. ἐν καωῶι του 24. 18, 3

7αῃὁ¦ίΟἶ: ἄνευ σχωμεν τὸν νοῦν εσαὶ τὰς 24. [ἄνω σχωμεν τὰς 11. 1.] ]?ο1·111ο1
` ἰ 6151 12ι1ο11ε1.1·ἰε1:ἰα 40, 10Ι- 1312

1
1Ἀ.
Ώ

1



1
1
1

1

1

1
1

1

304 · Βοἔἰεἰποι·

ιιαοπονονῆσαι 220, 13
κατὴισχυμμένοι 130, 2? 4
κατάλονος: τῶν ᾶηχιεηέων . . Διόσκοηον . . . τῶν ἱεοῶν ἐξεωσάντων :4αταλὀ;νων

41, 8
κατανύνῆναι (1αΧΧ): 53, 14. 30, 13. 108, 2
ιιατάνύξις (12ΧΧ): 13, 25. 34, 21. 07, 1. 200, 2'Τ
κατάστασις: 24. καὶ σεμνότητα 200, 10. τὴν τοϋ ἦΰού; ισ. 245, 10. τὸ τῆς ι±_

ἱεοοπηεπές 244, 12 _ τῆς τῶν ιεοινοβιαιιῶν κ. φοοντίδων 115, 22
καταφύνιον: 153, 20 `
κατεύοδοϋν: κατευόδωσον νενέσθαι 247, 21
κατόχιον: δοῦναι τὸ 2. αοιι Ζἰίαααί ύοι·5οΜοΙ›στι 215, 28
καύσων (11ΧΧ): 94, 23. 25. 109, 21. 210, 2
ιιειμὴλιαοχεῖον: 227, 7. ν,‹¿1. 00, 1411.
ιεειμὴλιάηχὴς: σε. καὶ κανονάηχὴι; 220, '7. 227, 1. 3
κεοατέα; 120, 20
κεοάτια: 120, 20. 182, 10
κηπος: τὸν κ. τοϋ μοναστὴηίού 88, 18
κὴοωματίτης: ΓαΖα5οίιοτ: 1130, 10. ν81. 311;2ι111ἔει1αο1·. 61. 1·1οἰε1ο11οο1·ἔ.

Α1ιο.‹:1. ‹1. 1711122. 1912 Χν1 Ρ. 27
σιιχοαν (]2ΧΧ): κιχοῶ 104, 5
ιίληηωυηναι ιξτι ιἰοτί Κίοταε αιηξαοιτοιπὴιοτι αιοταατι: 102, 21
ισλίνειν: ἕιιλινεν τοϋ ἀποτάξασὕαι 240, 1
κοινοβιαοχεϊν: 111, 27. 237, 15 5. ἀοχιμανδηίτης
τωωιοβτάθχ-ηε; τὸν -τῇ; ἐοήμού ταύτὴς σι. %αι τῶν οεοινοβίων ἀοχιμαιιδοιἶτὴμ

10, 15
κολόβιον: '73, 20
ισολοσεύνΰιον: 13'7, 2'7. 13'7, 2. 5. 0. 12. 18 .
κομῶν (Ποτ ὶττι Ρατϋ. Ρ1·αοε.): κομώντων πλούτωι καὶ πεοιφανείαι μέμωἕ

201, 3. 21, 5. 213, 15. τοῖς ϋείοιι; κομῶντα χαοίσμασιν 105, 24. ἀοεταῖς
ιιομῶντας 132,23. νΒ×1. ἕλεὴμοσύναις κ. ]ἔε.11ο.ι1. 1-1. 11. Ρ. 12, 1. πλού-
τωι κ. '1'11οο‹1οτο1:. 1·ο1. 111511. 8 Ρ. 11'7'7

κονδός: κονδότεηον 73, 20
κοατεἰν: οὕστιναη ιωατἠσας παο έαύτωι. 21, 0. 33, 0. 101, 3. 53, 2. 180, 25_ 2

τὸ ἐπισκοπεῖον κοατων (ιτωιοίιαϋοτι, ὸοωοίιιιοτι) καὶ τῶι μητοοπολίτὴι συν-
εδοεύων 180, 5. 10, 'Ϊ

ιιηούειν: κοοῦσαι 134, 1. -- κοούσαντες κατὰ τὸ ἔ130€ Τῶμ ἀωιχωοὴτῶν 234, 14
κρούσμα: σι. ποιῆσαι 150, 25. σιωλύωμεν τὸ κ. 100, 8. τῆς τοῦ κ. ὥοας 133, 18.

05, 23. τὸ ξύλον τοῦ σι. 227, 5
κτὴνίτὴς: τὴν τοϋ σι. διακονίαν 28, 10
κύριος: διὰ τὸν ισ. Βἰ'οτίοτττιο1 00, 11. ἕκοαζον τὸ κύριε ἐλέὴσον 38, 12
οτύοις: ὁ κ. Σάβας 105, 20. κύρι ἀββα 100, 24. κύρι ὁ μέγας 180, 13.

ό οἰκονόμος 100, 8
Χ τ. ιο. Η

λαμπηά Ζαζοίιιοτ; 13'7, '7
λειτοιυονία: τὴν λ. τῆς τοίτὴς ὥρας 1'78, 12
λείφανον: λείψανα μαοτύηων 104, 23
λεἰιρις: λείφεως ύδάτων Ἱ5, 'Ϊ
λῆξις: ἐν ἀμείνονι λ. ύπάοχων 82, 21
λίαν: Ζ. ἡδύτατος. 107, 2. 04, 28. 88, 13. 145, 12. λ. ύνοοτέηων 05, 'ῖ
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¿ό70¿: ὰὰ Τυυ 41 Ταϋ 13601? ὺοἰ Θοιι, Βο5ο11κνὁ1·ι111,<ἔ5ίο1·111ο1 203, 24. 208, 22.
__. Ζόνωι τοῦ κτιζομἐνού κοινοβίου 220, 2. εἰς λ. τεχμττωι. 138, 11, εἰς /1-

4 173 3” 3 7 ξένων ιονα ων 110, 12. 1781:τωμ πατέηων σννανομενων 5 , .11. εις ,. ς· ,ι Ζ
12811251. 11. 11. 2Ρ.17, 11. 18, 3. 7 Ρ. 25, 10

¿,υ7.„¿%ό·ν: μετα τὸ Λ. 101, 12. της τῶν Ζ. αττολύσεως 101, 10

ίον· 135 2 '
ΕΟ Ν7 Ο

#27 8 4 3 ε . ” 1 . - , _' 31 0. 2. ,ιιανειοευων τοις οἰκοδόμοις 205, 17.μα7εΗ-)ειυειν. 130,30.1 ,

206) 121 ι· 1 2αὕητής οινιπῃ: 87,1
:α„ά%,5ν± 24,12. 125, 5. 254, 2
μαΖΖί2μ; 73, |

μᾶλλον; Ιιι. λυσιτελεστατον 13, 2
μαΖωα (8011) 22, 0. ,ιιαλωαν 77, 14
μω,η„αι,: ἐμάνὴ ύπεηοοίσαι 140, 24

|46€νν0ύα_9'ια: 72,10. 112, 8. 130, 30
ιιαντιἴν: '78= 20 Η Ρτον τἰαε Εο.2ιι5Ιιιοίο αιι.9 ωοιιι 1δ'οααιῃοΖι·ιι·ηι; τὸ ,ιι. καὶ τὴν λοιπὴν ἀκο-ιιεναλω, . - Ω - -

ἄοοΰιαν εν ταις σνναξεσιν 11ι, 22 να1. 1112151. 475, 18. 405, 14, κνο οε
ἀἱθ :Ε1ατ1ι1εο111·11Ἰ: ασε. 12οο1›1ο11α11ε 1αοι1οι1υο1.

ίῶεὕοὕεία: 30°21 4 4 . ιμε¿ά79 τοι: τῶν ,14. εξ ὡν οι κατα την ἐοὴμον τοέφονται ἀναχωοὴταί 203, 10.
· ,ωκηὸν σκαλίδιον ΰ ἐπιφεηόμεδια διὰ τὰς τῶν ιι. δίζας 57, 8. _ 50, 30.τα Ζ5.7) 8, 210, 1ο. 222, 2

4· ςε; 73, 13. 74, 18. μελανότεηον 73, 20
με/ ανο 55 ας 55, 4, 1 ± #6· Θμεσζίἔουα: ἔβαλον ,ιιετάνοιαν 210, 0. αιοιὴσαντα ιιετάνοιαν 180, 22~ ν
Ζἔἔἔβοἔ; διά τινοἐ 14- πλὴηοφοοιας ίσιιτ2αο`/α./111 103, 1
μ„¿)τάηιο4: 25, 14. 107, 25
Ν ἐννϋ σβἔ : μηνύσεως χωρίς οίιιτα ±1ιιὴιοΖιἰ·ιινι_α 143, 15
|”77α¶„%ός Βα·ιι·ο·ισἱ5ίοι·: 04,10. 108, 8. 177, 17
|“σ'0σύ„-ἶνχος: 34, 23 (
μ0Ήαδ,%Ος: τον ιι. /1ιον128,1.1
|ωυ07ε.„ής: τὴν μ. πίστιν 150, 10
μηστήαυον: ἐν μ. Ζένει 00, 14

„ά|”997ξ= ἐν τῶι ν. τῆς ἐκκλησίαις 214, 24. 215, 0

ιιτιἔκιάσαε 78ῖ Μ . . - . .. .` τεωοιστωι νοι 12, 10. κατα νουν ποοσεύχομενου ]°1ιι·5ιοίι 107, 12;ναυς: ἀμε ·. . .. - - . .ααἰϋι· 1°τ1ο1511ο11ε κατα διανοιαν. -- των νοων ποονπαοἐιν 30, 30 .

ξεῃκόἔ, 81, 21. 115, 15
6 αῦτόἔ, ἐν ταὐτῶι ααῃίοίοίι 04, 20. 101, 20
ὅὁβ (Ζω, Μιχιιἰ ιἰοτ (ννο1111 6101· Ν11.111ο 111ο111: 8211511111: 1111151): τόνδε Τὸν Τόπθϋ

® 185 15. τῆι.-54 45, 552552 2ον, 2ο. 1251154. 11. 1,. 15 Ρ. 42,1ο.11.
4-6 Ρ_ 135, 10 | η 4 . .

όὀόε: τὰς βασιλικας καλοαιιεπιας ο. 172, 12
022 Ύμομεἰην: 100, 0

Ο
Φ Η Π, 497 2: 8ο11ιν1ιι·1τ 20

ζίωσκυπὲίὅ
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όλινομβηίαὶ: 05,14
δλοπόλιος: 50, 10
ὀιιβοιμαῖος: τῶν τοῦ χειμάηοού ο. ύδάτωιι 221› 12
ὕμιια: ἀπὸ ὀμματων νενονώς ὺϋηἀ ῃοαιονιἰση 103, 17- 281. Ρ2.11αε1. 11.11.

4 Ρ. 10 ,10
δμοιοπαϋἠς: ὁ. ύμῶν 40, 22
ὀνόματα Ρονεοηωιι δέκα ὀνόματα 27, 15- 100› 3· 104› 1
ὀούκτἠο θραιωι: 122, 15
ὕε 111111 νν1ο‹1ο1·11ο1τα111 Βιιιαετατττιἰν οἀοι· Ν2111511: συνοδίαν . .. ἐξ ῆς ου-

νοδίας 120,10. 128, 25. 74, 21. 101., 0. 1.04, 23. 100, 22. 204, 8. 24,
254,25.
ο1σο11εο
115,52.
122,15.
252,54.

24,0, 21_ Βασίλειος . . . περὶ οὕ Βασίλειου 118, 17. 20. ὅστις
αδελφόν τινα . . . ὅστις αδελφός 100, 10. 20. 01, 28. 112, 10,
121, 20. 1.23, 1.8. 128, 25. 130, 13. 1.07, 1.0. 170, 21. 178, 22.
180,20. 101, 3. 10. 32. 132,2. 200, 3. 210, 0. 218, 28. 220, 1θ_
237,11. 21. τὸν Ζἶῦὕύμιον . . . ὅστις ]]ύι9ύμιος ,11, 20. 21. 20, 20.

78, 8. 124, 3. 21. 148,22. 150, 155, 0. 203, 1.1.. 228, 14. 240, 3. 10.
244, 21. τὸν αββαν Γελἀσιον . . . ὅστις ιὶββας Γελάσιος 104, 13. 15.
107, 28. 223, 8. 220, 4. 50111012 ὕπεη: τοϋ σπηλαίου . . . ὅπεο σπήλαιον
01, 18. 10. 1281. 1)α.11α.‹1. 11. 12. 10 Ρ. 30, 1 δε ίΪα,ιι/ἰώ. ‹11α1. Ρ, 153 2
δς [δὲ] καὶ αύτὺς Εύλύσιος

ἐφ= ὅσον ιαἐὶίιναητλ: 80, 12
ὅσποεον [ὅσπηιον 11. 1.] 131, 13. 14. 135, 0. 130, 4. 137, 1
ὅτι: τοσοῦτον ὅτι 105, 20. _ ἰὶ1αο1·11ἰὶεε1ἔ, 1111011 ‹-:111ο1τ1 νο1·ε1ο1·εει11τ 11115.

ὡς 51, 10. νἔ1.1?α11α‹1. Η. Ε. 25 Ρ. 70, 8
οῦδενία: τῆι ἐμῆι ού. 85, 14 _
οὔν: 112511 1?α1·ο11τ11ο5α 233, 14. πῶ£ οὐ” 1111 Ν8·01ιΘε111Ζ 154. 10
οῦοανοπολίτης [νἔ1. '1'11οοε1ο1·ο1›. 1·ο1. 111211. 3 Ρ. 1140. 12 Ρ. 1221, Ρῃτθἱι

Ρ.11ο11 5,2ο. 54,24. 255,22 5. 252524
ὅψις 24οιιΖ4ι2, ξἶοείοίιί: 73,10. 70, 8.11. 100, 23. 107, 10. 113, 20. 134, 14_

1351115111. 11. 1.. 50 Ρ. 154, 1 Δ

παιὀαθιηηνέθωαι: 94, 10. ΡΘ.11Θ.£1. Η. 121. 17 Ρ. 43, 10

παιδεία Ζιξίοὶιιιξαιιηη (12ΧΧ): 38, 8. 23
παιδεύειν ωὶοὶιιίῃαη. (1.ιΧΧ): 37, 23- 73. 3- 74· 1
ἐκ παιδόὕιεν: 13,18. 00 25
παμμενεΰιέστατος: λἐω1› π. 1074 12· 1184 32- .119, 24- 1385 20. 212, 71

252,1
παντοίως: π. πάσης 77, 27
πάνύ: π. ξηηοτέοων 05, 7
παοά: π. κάτω 175, 18
παοαβάλλειν ϋαεαοίιιιη.: τοὺς παοαβάλλοντας ὑμῖν 28, 5. 14, 0. 08 18. 127 0

100, 21. 210, 18. 217, 25. 223, 7. 234, 28. παοαβάλλοντας τῶι ὴμετέἐωι
οἶκωι 217, 14. ούτε εις πελλίον παοεβαλεν 135, 1. 211501. 52, 10, 100
13. νἔ1. 1351111151. Η. 12. 10 Ρ. 32, 10. 18 Ρ. 54, 3. 10 Ρ. 00, 24.
20 Ρ. 03, 4

παοαθέσὕιαι οινιΡ]"α111οη. 108, 20. 120, 7
παοάΰεσις .Ε'οηΡ-¦α1ι1ιινιῃ; διὰ τἦ€ π- Χουσίππου 00, 28. 180, 1. 15621111

\λ1οἔαο11ο11 μετα εὐχῆς και π. '71, 10. λαβόντες π. 234, 13. χωρὶς π, 30, 9,_
33, 20
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πωαυτώ 31, 7. 44, 6. 73, 6
πα¿ευ,9,;±| 215,14 |
παἐιππεωειαὶ: χηονου παηιππενσαντος 95, Ζ. ΙΒΟ, 28. 1?ει.11Μ¶_ Η_ Ι,_ 6

_ Ρ- 23, 25 ”/ .
πατ0ό.τ77;: τῆς ἶἔμετεηαε π._ (1, 15. 52, 11
πεΰίσπασὕαι: 53, 20
πεἑ¿σσ0.τυ¿›ακτια: 145,14). 41. 27.. 21). 14ϋ, 2. 24 νἔ1, ¶)11θοαοε_ 113 28:

07,α,7~2α.ε εαροηἰτὶαο ‹Ζωοο·τΖ›£ὶοσιω ιιυεἰ ΒΡὶΙ›οΖο Ραυ1γ-ννὶεεοπνει ΒΕ Θ,
ΒΟΗ, 11111; άοι· εἰοτϋ ιτι1ἔοἔο1οο11Θ11 11ἰὶ›οι·α.τι1ι·

πε@¿σ¶)Ἰ| ά)7ΕΗ| 116,

Ξωΰαρόἔ: νεανὶς π. 137, ἔ4
:Ησά9¿Οα›: ἑφησαντος φαβα εὶη πληὕο; τὸ πασ ἡμῖν π. λενύμενον 130, 32.

1315 3. (1. 11-
ῖύηυοσξ,-Ζήνου όντος 101, 11
πέηΒ Ουῳ _εΖαο·ο1σ; 1?οἰὶεαῖωαπῃ ϋεησ·2σασ”;|οπ.± εἰ μὴ αὕσιόν σε πληηώσω, ἀπολω

“τὸν α¿›¿›αβα›να 11θ, 15 νἔ1. 1?α.11εκ1. Η. 11. ΒΤ Ρ. 111, 'Ϊ _
πΖΟυσ¿0);:' π. πίνειν|1Β'7, 10 Α Ρ
πμέωἸ| : ῃἶεἑστὶτες αλληλους μαλων 9) τὸν ἀέσα 114, 20, τὰ _ _ ὁὼιματα πμἐομτα

144: . ,.
πΟΖιτε¿α [ν,<¿1. 1?:ι.11:ιε1. 11. 11. Ξθ Ρ. 81, 12. 43 Ρ. 130, 4. 38 Ρ. 122, 11]

τὴ." μοναχτκην π. 44, 21. υθ, Θ. 87, 21. 91, 11. 113, 3. 128, 20. 241, 14.
244¦ 1. την των μοναχῶν στ. 244, 29. Β, 2. τὴν μοναχικὴν τάξιντε καὶ π.
24=3¦ 12. ταν τῶν αναχωηητῶν π. 225, Θ. τῆς σεμνή; ἑκείνης π. 88, 8.
τὴν στ. της ασκήσεως 202, 11.. 93, 5. -¬ ταύτην τὴν [= 1311130] 135, 12_

___. -τῆς ἑαυτοῦ π. ΘΖ, 4. 1ΰὅ, 8. 240, 10. 242, 11. 04, 18. 34, 25. τὴν
,του ]Ξὐὕνμίου ὅιαναννἠν τε καὶ στ. 30, 4. 84, 24. τὴν ἐν· σαρκὶ π. καὶ ὁὶανω-
7ή7, 82, 29. ΡΙ4. 17: τὴν ἑκάστου ᾶῃετὴν καὶ π. 14, 8. 245,33. ή μὲν π.
ἔμὁοξος, ὁ δε βίος ενάηετο; 125, ΖΤ. τήν τε ἐἰσκησὶν καὶ π. τοῦ νεωτέηου
225¦ 9. τὴν αὐτῶν π. καὶ ἀκτημοσύνην 1.19, 23. τὴν καΰ·α¿›ὰν στ. Ἰἰβηααμίου
244¦ 19. τὴν ἀνγελικὴν αὑτοῦ στ. 103, 1. τὴν ἑκεὶνον μιμουμἐνων π. 88, 10.
Ζ συμβαίνουσαν τῆι αηχιεηωσύνηὶ τὴν π. 11, 18. _ τὰς ἐκείνου π. 34, 15.
222¦ 1. τὰς πηάξεὶς τε καὶ στ. ὅθ, 1θ. _ ὀὶεδόΰη τὸ ὅνομα αὑτοῦ απ”
ἄ%Ωων τῆς καΰ> ἡμᾶς στ. ἕως ἄκηων 50, 11. 1Οθ, 5. 222, 1. νἔἰ. 2. Β.
Τ1ἹΘοἀοι·ο1›. 1·ο1. 11ὶεΙ›. 21 Ρ. 1234. 28 Ρ. 128? '

πολὀτεύεσὕιαι: τὰ .Εῦΰυμίωι τεὕαυματονηνημἑνα τε καὶ πεπολὶτευμένα 83, 4
ΠΟ7 έτη 9 : ό τῆς ἐπονρανίον μητηοπόλεως νεννονὼς πολίτης 8ίἶ, 27 8- Οὕνανα·

1 ποχίτηἐ '
¿τ¿%ό€ ε£α‹Ζὶἱ.<±ο?›.: τοὺς π. υσῃύβονς 145, 5. '1'11‹εοἀο1·οἱ›. ι·ο1. 1ι1εΙ:. 2
Ρ. 1132. 5 Ρ. 1163 Ρ

πολύοαφα: 142,9 Δ Π
πολυὲχεὁής: 155, 22. 107, 10 νἔ1.ῖ1εοΠοτ, ἀοι· 11. 'Ἡιοοἀοειοε Ρ. 151'
ποεσβύτεαος 111ἱ1ἱΒέ1τ·ἰεο1το Ο11α.1·ἔο = εωπιὶον νἔ1. Οτοεεσ, τὁιτπ. Μι1ιἰ:ὲι·-

` 808013. 1204: πηεσβὶύτεηον τοῦ νονμέηου ΘΖ, 20
ποεσβύτης: ό νεανίας π. 89, 24 ε. παιὀαηιονέηων
πὀοσασχολεϊσΰαι: 99,12. τωοσασχοληὕέντων 115,10
κατὰ 7,9 ό2σ1βασιν: α.ΖΖντἐὶ|ι.Ζ:”ο|ὶ, ν.αο7ν απα τὶαοϊι. 17, 2. 25, 2. 120, 18.

ποἔ.

242 „ . .. .
.σοὅἑῃ π. ἐνιαυσιαἰον 177, 12. καὕαηαν κα: αὺιαπτωτον π. 1'7'7, 14

Ξἶηἔσφοηάηιος: 159, ΒΟ, νἔ1. ι2, 2211-
Ω το*
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Β Ο 8 Βοἔἰεϋοι·

ποοτηέπεσὕαί οίοωαείοπ: (10, 21). 181, 4. 135, 22. 1115, 2. 232, 15. εἰς
συντυχίαν ποοετηέπετο 51, ίἱ. πηοτοαπείς θθ, 5. 111. 72, 27. ποοτοεντομἑνου
νίϋίίῃοα 1115, 13. 17. νἔ1.1-1151..›τιοιιαο11.οτ1.1?τοι1εο11οη Ρ. 28, 7. 4θ, 21

κατὰ πηωί 139, 4 “
πηωτοκωμήτης 22,18. 227,18 1
ἐν πρώτοι; κανι ονείον Πίαί 22, 7. 45,18. 27, 19. 1ῦ4, 23. 236, 24. ειτ-

ονοί 100, 7. ΙΟ5, 9. 237, 238, 15
πυκνάζειν: ἐπύκναζον αὐτῶι 244, 31.. 128, 11 νἔ1. 145, 10
πώνων: κείοα; τὸν π. ἐχώοτσεν ἑαυτὸν τῆς καἴὶολικης κοινωνίας 192, 8

ηὶπὶστἠηιον: τὸ Ζείτουξηακὸν η. 45, 8

σημειοφὀηος ωα·›ιαω·1ὶἰίἰῃ: σ. ἀναδετχΰεές 56,14. 124, 12. σ. πατἑοων 144.
13. 81, 22. 82, 10 _

σὶὅἠηὶον: τὸ σ. της ὕυοίὑος 194, 1.0
σκαλίδιον: 37, 7. 94, 29 ε. μελάγοια
σκὶασὕιῆναι .ετίτοιί ωονσίονι: τοῦ αλόγου σκιασὕέντο; Ιἶἕθ, Ο
σομφώὁης: 1Οίὶ, 22
σπανόη: 1Ο7, 3
σταυοίον: τὰ σ. τῶν κωμῶν 88, 12
ἐστηλωμένον 82, 4
στἠλωσίς: 82, 5
στηηὶνμός (Ν. '1'.): 71, 27. 21θ, 15
στὶχολονεῖν: ἐστὶχολόνει ἐν έαυτωιφαλμούς 178, 12. 101, 21. 142, 1θ. 227, 8
στοὶχεῖν: στοίχησον τῶι κελλίωι 134, 24
στηατηλάτης: ό της ”.4νατολῆς σ. 1.9, 7 Ἀνατόλιος (1)
ἐστυμμἐνοη: 11.3, 7
στυφότης: 31, Θ. 73, 23
συ·νκλασ·θείς οτεοίιϋῃ/ί: 82, 8. 190, 23. 211, 7
σννκοὶνοβὶώτης: 231, 22. 232, 1Ο Ι
συνχωηεῖν: συνχώοησον οονεαίίε. 55, Θ. 130, 1Ο. συνχω_οηϋημα¿ παθω

καλοϋντος 121, 22. 4 συνχωηῆσαί ἀπὸ τῶν δημοσίων 177, 1. 1
συνχώηησίς: ῖίοοκσίίιασιῃ 27, 30. 130, Ο. 1.110, 10. 211, 11, _ 8¿8.,ω_,._

παοίιἰαβ 1411, 3. 4. 14θ, 7. 27. 173, 7. 175, Β. 181, 21
σνμφατηιαζειν: 189, 26 _
σνμφύλαοχος: 52, 21
σύμφωνον 1ΪΖ›ονοίν1οοτνωποπ, στὶτὶνισίίὶοϊτον 1/ονίναα: 79, 29
σννὀυάζεὶν ίοοεοῖιίοοἰτίίὶοϋ): 73, 1
σννὀνασμόη ίῃοεοίίἰοοίτίίίοίν): 74, 6
σὐνεθνος: 172, 8
συνὕέσὕαι οονεφνοοίίοοτ; 20, 11.. 21, 27. 83, 29. 114, 10. (19, 12, 120_ 2.

1.50, 8. 1.0. 1.51, 2. 160, 24. 210, 15. 19σ11ω1. 1-1.11. 18 Ρ. 54, 13 1
σονὶὁεΖν: ὐοείίσποποοι 122, 3. 1.77, 4. 181, 23. οίσνὶυ·ὶΖΖὶῃοοι. σὺ συνετδθ,

απολῦσαὶ αὐτόν 33, 15
συνοδία 114ὀστοίὶεσοποεεοπ8ο1ια¿|ί: 18, 1. 5. 87, 213. ΘΟ, 15. 100, 2. 102, 8. 10,

' 104, 1. 112, 1θ. 113, 25. 118, 22. 2θ. 120, Θ. 10. 111. 128. 24. 124, 28.
125, Ο. 12. 128, 25. 213. 131, 14. 171, 11. 179, 8. 189, 15. 191, 0.
205, Β. 207, 4. 21.2, 211. 231, 10. 1.1. 14. 240, 28. 242, 5. 8.1 ὸ ζυνὸν
συνοδίας 217, 3 1

βη91
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σύμοὀο 9-; σ. τῆι ἐν Νικαίαι συνελὕούσὴι κατὰ ”.%1οείου 48, 25. 42, 27. 155, 5.
0156. ~

ή τῶν εκατὸν πεντὴκοντα κατα τοῦ πνευματομάχου Πίακεδονίου 155 4,2

τῇ, ἑω .ἶίωσταντινουπόλει κατὰ Πἴακεὕονίου 48, 25. 48, 1. 1θ, 10 8. ”Οτηήτσς
ή ἐν Ἰῖφέσωι ποώτὴ οἴκουιιενικὴ σ. 82, 7Ἑ1ἕ. τῆτ ἐν Ίῖφέσωτ τὸ πηότεηοτ

σ.ω,ε).τ9ούσὴι κοιτα Νεστοοίου 48, 25. 43, 2. 155, 5. ε. Άκακιος (2).
4 τζύηιλλοἐ (1) .

τὴν Ζὴιστοικωτάτὴν ἐν Ίἰφέσωι. ὁενυτέοαν σ. 148, 14. ἐκ τῆς λὴιστοικῆς
Ο.. 41, 15. τα νεωτεοισΰἐντα ποὸ δύο "όνων ὑπὸ του Ἀ;,εξα,ιὀΩέωΞ Δω.
σ%ό9Ου ἐν Ἰἰφἐσωι 41, 7. 18. 8. Αῦξόλαος

ή ἐν Χαλκὴὕόνι σ. 41, 511. νωι 12ι11›11δι111ἰοε νοτϋοἰἀἱἔϋ 42, 2311. συν-
'ΰέσΰαι τῶι ἐκτεὕνέντι ὅοωι ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκὴόόνι σ. 44, 28. 48, 28. τοὺς
τὴν άἰιοστολικὴν πίστιν τὴν ὁοισνΰτῖσαν .ἴι Νικαίαι βεβαιώσαντας 155, 8.
ή ἐν λαλκὴδονεων πολοι επι [Ϊεβαιωσει του κατὰ του Νεστοοίου ἀναὕέματος
%α¿ ἀιιαΰετιατισμωι Ευτυχους 155, 7. 157, 1. ὑπ> αὐτῆς καΰαιοεΰέντος
ἐῃοσκόηου 140, 8. ὕἐξασΰαι τὴν ἐν Χαλκὴὅόνι σ. 147, 21. |ῖὺφὴιιι.οιι τὰ
έα, Δυζαλκὴὕόνι ὅονματισὕιἐντα συνοὕικῶς κυηώσαντα 140, 14. ὑπὲο τῆς ἐν
ἔζαχχὴδόνι τωοκινὕυνεύειν 150, 14. _ τῆς ἐν Χαλκῆὔόνι κατα/Ϊοῶν σ. ὡς τὸ
Δτεστοηίου ὅόν/ια κυηωσάσὴς 41, 25. 42, 18. 148, 18. ἑνκύκλιον κατὰ τῆς
ἑη, Χαλκὴτῖιἕιιι σ. (12, 11. τοὺς κατὰ Άλεξάιιὀηειαιι αναΰιεματίζοντας τὴν
έυ Χα?.κι7δόι·ι σ. 140, 7. τοῦ κατὰ Ἀντιόχειαν .Παλλαὕίου τὰ ἐν Χαλκὴὕόνι
ὅΟ7|τατισὕέντα ἀναΰεματίσαντος 140, 11 . τὴν ἐν Χαλκὴὕόνι σ. καὕυπἐβαλον
ἀ¶,α19¬ἐματι 1.4-Θ, 8. 155, 8. 14. 1.48, 18. 150, 8. 211. τὰ ἐν Χαλκὴὕόνι ϋονμα-
τ,σ|,9-ἐντα ἀναιἶὶειιατίζοντας 141, 21. 1.48, 20. οὐ ποοσιἐμενον καὶ τὰ ἐν
Χα7_%ι7δόι×ι πεπηααῳέιια 148, 25. 150, 4. τὸν μὴ ὅεχόμενον τὴν σ. Χαλκη-
ὁόμος 152, 2. τῆς ἐν Χαλκὴδόνι σ. καὶ τῆς ὅλὴς Νεστορίου αὶοέσεως 1.44, 5. Θ

σ. ἐν Σιδόνι τῶν τε >±1.νατολικων καὶ τῶν .ἶἶαλαιστινῶν ἐττισκὀπων 141 , 18.
]4ς3= 22. 144, 2. 148,10. 12. 150, 2

ἔτηὸς ταῖς τοισὶν οἰκουτιενικαῖς σ. ῦέχου τὸν ἔκφωνὴὕέντα ὅηον ὑπὸ τῆς
συυοσιἶηοισὕείσὴς ἐν Χαλκὴὕόνι 48, 28. Θεοδόσιος ἀφίὴσιν τοιαύτὴν φωνὴν°
εἴ .ως οὐ δέχεται τας τέσσαηας συνόδους ὡς τα τἐσσαοα εῦαννέλια, ἔστω
αιωἱιθεμα 152, 4. 155, 1811. τῶν τεσσἀηων συνόδων 155, Θ. ὴ τῶν ἐπισκόπων
(7. ὔο1·ι1εει1ο111 5. Αιτἔ. 518] 182, 15. ἐνετἀνὴσαν αἱ τέσσαοες σ. τοῖς
ὥπτυχοις 182, 18.22. 158, 2 ν,‹¿1. 152, 13

Οο11ετει.ῃτ11τοΡ1οι· 8§ι1ιοε1ο νοιι 535: τῆς ἐν Χαλκὴὁόνι σ. ττοοίστασϋαι
ποοξττιοιοτῇιιενος 175, 15. 188, 28. ε;. Δομετιανός (2). Θεόδωηυἐ ((1)-
/ίεὀσατιος (4)

μετὰ τὸ διαλυὕῆναι τὴν σ. 181,4 ε. Γάζα
ἔκέλευσεν [1ι1ε1›1ι1ἰει1τ] σ. οἰκουμενικὴν νενέσὕαι 198, 21. τῆς οίκου-

μενττκῆς πέμσιτὴς σ. ἐν ίίωνσταντινουπόλει συναὕοοισΰείσης 199, 1 1”ο1ἔοιι
ὀὶθ Β0εο111ὶὶεεο παοόντων των τεσσάρων πατοιαηχῶν καὶ τούτοις συναι-
Ήούντων 188, 5. τὰς Νεστοοίου καὶ ¦Ωοινένους αἱοἑσεις ᾶνεΰειιάτισειι . . .
ὁιὰ -τῆς νῦν συναὕηοισΰείσὴς ἔν Ϊἴωνσταντινουπόλει οὶκουμενικῆς πέμπτὴς σ.
1 797 7. τοϋ βασιλέως ἀποστείλαντος ἐν ”]εηοσολ·ύ,ιιοις τα ἐν τῆι σ. πηαχΰἑντα
1 99, 1 .

συ_μο,υσέωσις:43, 17 . Ή ε
σω,τυ.7Ζανειν .εηονεοἴιονι ιτι·ιί± ]1υὕ·ύμιος ως τιατοιάοχὴι Ἀναστασίωι ,συνε-

τύ7|Ζανεν 85, 15. 218, 18. οὐ συντυνχάνει τινί 1θ, 18. 84, 3. 108. 8-
182 24. 208, 24 =· · .

ζ.-_
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συντυχία Θοοηὁναοὶι, Πηίονλιαὶιτιηῃ: είς πλάτος ἐλθὼν συντυχίας 213, 22.
233, 21. 244, 82. μήτε τινὰ δἐξασδαι εἰς συντυχίαν 182, 5. νἔ1. Ρο11αε1.
Η. 11. 211 Ρ. 53, 4. 15. ‹1.ὶα1οἔ. Ρ. 29, 11. 8οοτ. 11, 811

σύστασις Ηονείοὶὶτιπα: τὴν σ. τὴν κατὰ Παλαιστίνην τῶν ἐκκλησιῶν 175, 8
σχάδαν [= ίσχάδα] 220, 15
σχαδίον [= ἰσχάδιον] 221), 10
σχῆμα: τοῦ νέηοντος τὸ σ. καὶ τὸν χαοακτῆοα 221), 2. _ διὰ τῆς ύμετἐοας χειοὸς

άξιωδνεὶς του τῶν μοναχῶν σ. 71, 15. _ παντὸς τοῦ μοναχικοῦ σ. 114, 25.
1115, 18

σχιζίον± σ. δοτου ξηηου ὡς ἀπὸ δέκα οὐνκιῶν σταϋμὸν ἔχοντα 1117, 25.
1118, 2. νἔ1. 1?α11αε1. 1ἔ1. 11. 1.8 Ρ. θθ, 22 ἄητου ξηοου ἐν δώδεκα οὐννίαις

σχολή σχολἀθτος; ἀπὸ”-τῆς πηώτης τῶν σχολαοίων σχολῆς 128, 18 Ξ. Ἰωάννης
118)

σχολαστικός: 111,15. 1113, 8

τάοταοος: τὸν τ. τοῦ ἄιδου 87, 18 Π
τεάφιον ›8'ο1ιιυο/οί 87, 27
τεχνίτης Ζ14ατιι·ον: 24, 1.7. 111, 3. 114, 18. 123, 25. 21111, 12 νἔ1. τοῖς οὶκο-

δόμοις 205, 1.7
τίϋεσδατ Ζαςίίοηοττοιτ; ταῖς τοιαύταις φηενοβλαβείαιςτιδέμενος 155, 21
τοιοῦτος: τοιούτου ὴδυτάτου 1.81, 111
τοιχοβατεϊν ίοίοιίονιι: 15, 111
τοσσυτσς: τοσουτσς ·μη¿›αλέος 285, 9. τοσοῦτον ξηηοτάτη λίαν 22Ο, '7
τηαπέζιον: 188, 1.11
τθτσά-μοβ της -,_ ηοξολὸὴιίας 45, 14. τὸν τ. ·ὕ,ιινον¬ μετὰ τῆς προσθήκης τοϋ

ὁ σταυηωΰτὶς δι” ὴμας 11.8. 2- 15

ύνιωΰἐντα 181, 28 .
ὑπαπάντησις: τὴν ύ. τοϋ σωτῆοος 285, 24 νε1. Πεοιιοτ, εἰ. 11. 'Ἡτοοἀοεἰοε

Ρ. 1111.
υπατεία:

1. κατὰ τὸν Αύνουστον μῆνα τῆς τετάοτὴς Γηατιανοϋ ὑπατείας [ΒἹΤ]
1Ξι1τ11γττιἰοε' Θο1ουι·1› 9,14

2. ἐπὶ τῆς ἕκτης ύπατείας [878] ὁ Οῦάλης 1?ο1‹1τιιἔ ἔοἔοιτ ἀἱο 1}ο1›1ιοιι
9, 28 ¬

8. ἐπὶ τῆς ἐπτακαιδεκάτης Θεοδοσίου ὐπατείας [43θ] 8ει1οειει® Οθισητς
87, 8

4. ἐπὶ τῆς πέμπτης Λέοντος του βασιλέως ύπατείας [478] 12ι11:11γιι1ἰοε1
'Ἑοεὶ 110, 13

5. ,ιιετὰ τὴν ύπατείαν Λαμπαδίου καὶ ,Οοέστου τὸ δεύτεοον [η32] 88-
Βετο' Έοὀ. [1:ἰο1ι1›ἰχἔσ 1)α.ϋἰοι·ιιιι8] 184, 1

ὐπεοάνωΰεν: 54, 18
ύποκόλοβος: 51), 1.8. 78, 18
ύποπιάζειν: 15, 8
ὑφἠλιος: πάσης τῆς ύφηλίου 158, 21

φάνιον: 181, 10
φατοιάσαι: 121, 28
πεφαυλισμένος: τῶι π. μου βίωι 85, 21)
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φείὀ ε σὕ αι: ἐφείδετο ὁμολονῆσαι 17, 5
φ¿λΟ%α}_εῖν νοὶτιὶςετι: 1117, 12. 232, 211 _
απλοΰὔαλία Τίὶτιολιονι: 187,11

φιλοντκεῖν: ἐξῶσαι φιλονικῶν 119, 3 1781. πειοώμενος 119, 7. τωατϋματφ¿λΟτ·ικῶν 149, 8
φήοξεησεῖν: είποτε ἐφιλοξένει τινά 1115, 8

φιλοσοΨἔΖΓΔε1ζΘ8θ: 177€ τ01αυ”ῃ7§ Ψ- 210. 7- 1,81. ἶ1'11οοτ1οι·οτ. ι·ο1. Ιτἰεἱε. 3
. 1 Ο 'φ¿,Ο]ἔάΘαχος± 121, 20

φοητουν: τα ἄλονα φοοτώσας 109, 21. 112, 8. ὰναλωμάτων πεφσθτωμἐτα
τ 123, 13. 227, 21. 211, 2

φυλααχεῖν: τῶν φ. τετανμένων 211, 21
φυλαηχία: τὴν φυλαοχίαν τῶν ἐν ”14οαβ'ίαι ύποσπόνδων Ρωμαίοις Σαοακηνωμ

19. 8 . -φύλαθχος: 1511118011 [ν81. 1?1'00οΡ. 1, 1716] ο τῶν Σαηακηνῶν φ. 18, 15,
525 19. 75, 8; Ρο1·ε1εο11 18, 23. 25

Ψῶ;: ἐκέλενσενμτὰ φ. νενέσδαι τῆς >.4ναστάσεως 117, 10. ἑποίησα τὰ φ. του
ναου 88531112 τ„ ωητια , ο

ἔἔἱἔῖῷόθος. 105, 25. 132,18. ανοςα φ. 1:12, ο

Ζο›.ά6ο1°Ϊ=.185:2 . , _ . 0ά0α,),μα. εξακοσια νομισματα εν ,ςαοανχιατι 118, 8..
ἶ:αὲα%τιήη: 220, 2 ε. σχημα. 1781. '1'11οο‹:1οι·ο1›. ι·σ1.11ὶεί.Ρι·ε1οἰ.Ρ. 1101
ἔα άσο-ειν αὶο Πιπνίοεο ατι/ αοιτ Βοαοη. τοὶωιιιωι: χαηάἔας ἐκκλησίαν καὶ
Ζ 9 σβῃμἀς κύκλωι 24, 25
0 αοοποτός: τοὺς ὀφὕαλμοὺς χ. 73, 211. 111811. ιτιοτι. οὀ.. 1?1·οιιεο11ο11 Ρ. 811,
4 _ 15_ -'1'11οο‹:1ο1·ο1›. 1·ο1. Ιπὶετ. 4 Ρ. 1157
ς άο τη 9. ; ἐν διαφόοοις χ. ἀνενηαφάμην ἀτάκτοις 88, 11. τοὺς πεηὶ Εύΰυμίου καὶ
2 _ Σ-άβα ἐννενοαμμένονς χ. 88,18. 84, 11. 2. 83, 21
Ρ Ἰιῃοὕετεῖιι: 104, 18
ἰξίἔτηἔ: χ. τὴν τέχνην 187, 11)
ἔἔ ¿στ„ανικῶς: Χ. ἀνὴνετο 201, 19
' Ωοῦυόόε: χ. ἱμάτια 85, 11)
έἕόνοε ]α1ιν: Ζ. Β. τοιάκοντα καὶ ὀκτὼ χ. 108, 8, εο1ι1· 11511118·

ψευὅοτη όφιον: 135, 7

. Ώ ὡε ἀπὸ δέκα οὐνκιῶν 107, 25. -- Ξ ἕως: ὡς ἔτι εὶμὶ ἐν τῆι ἰσχύι τοῦ σώματος
ωἐ" 207, 22. 148,1
., _ ηυλευσά ενοι 87 10
ωστε- μ '

11ειτο1τ1ὶεο11‹-15

ἀημάεμον: τὰ ἀ. τῶν κειμηλίων 59, 14. 18. 21). 22

,- το 4.
4ιεὶιτιτ.. ἕνα» τοϋ β. 14.2, 17. ιτο, το
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βίνδικες: οὶ τοακτευταὶ καὶ τῶν κατα ]Ϊαλαιστίνην δημοσίων 145, 22. νἔ1.
12ι1α81·. 8, 42 Ρ. 144, 25. 11111151. Ρ. 400. 15. 11γς1. (10 111αἔ1ε1:1°. 8, 48
Ρ. 188, 15. 1ι1ε1ι1111εν11. 11011. 88 Ρ. 245, 84. 128 Ρ. 588, 25

διὶάοιον: είς διαφόοους τόπους τανμάτων τε καὶ δ. 80, 24. ΚἘ1. ΤΠ 82, 4
Ρ. 25, 28 -

δουκατον: τὸ δ. ἔχοντα Παλαιστίνης 150, 1. 15
δούξ: 150,15. 151, 2. 7. 17. 20

ἐκσπελλευτὴς: 158,4. 172,21. 1181. 111εἱ›1111ει11. τ1ο11. 128 Ρ. 188, 84

ὶλλούστοιος: Ζλλονστοίου αξίωμα ἔχων 172, 28. 288, 4. 14

κάνκελλον: τα κάνκελλα 51, 24. τῶι κ. τοῦ ὶεηατείοο 45, 11. 21
κανδὴλα: τὸ δδωο τῆς ασβέστου αὐτοῦ (12111111Ρ1111οε) κ. 75, 21
κάστηον: κ. οἰκοδομῆσαι έν ἐοὴμωι 175, 18. 178, 5. 187, 80. 188, 1
κέλλα: 208, 17. τὴν μικοὰν κ. τὴν παοα τισὶν καλουμένην οῖοτοὕὴκην 27, 19,

111 1110801· 15101111 1101 1ἰ5ι1·111 8011511, τ1ε1.ε ἔ‹1νν511111ἰο11Θ 11110141 ἱετ κελλίον
κελλαηιος: 27,14
κελλιώτης: 188, 8. τὸν μοναχόν 118, 10
κεντηνάοια: 177, 8. 181, 20 .
κεντώνιον: 185, 4. 118, 2. 5. 142, 8
κοδοίον ση. Ε. οτἶη ταση. Θοδναιιοὶι αίο Βοιιιοί λιοι·ηοι·ίο1ιιοιοο θιαολσ Εθαω-

1781. αιιατίνα: ἑξακόσια νομίσματα ἐν τηισὶν ὅντα κ. 58, 18. ἀπὸ ἑνὸς τῶμ
. κ. πεντὴκοντα νομίσματα λαβών 55, 28. κόδοιν ἐκατὸν νομισμάτων 288, 8
κόμης: κ. δησαυηῶν 244, 15. τοϋ λαμπηοτάτοο 177, 7
κονσιστώηιον: τὸν οἶκον τὸν καλούμενον κ. 142, 15
κοοτίναι: 185, 5
κονβικουλαοιος: κ. Ἀναστασίου τοϋ βασιλέως 240, 18. 142, 14
κούκούλλιον: 78,18. 74,18
κουκκούμιν: 287,12 .
κνἐστωςι: Τηιβουνιανοῦ του κυέστοοος 178, 11)

λεκτίκη: 182,11

μανιστοιανοί: τῶν μ. καὶ αοχόντων καὶ στοατιωτων 148, 5
μανκιπεϊον: 24,18. 117, 7
μάνκιηι: 88, 25 νἕ1. ἀοτοκόπος 89, 15
μόδιος: δώδεκα μ. σίτου 184, 11

νούμεηος: στοατευΰέντος ἐν 5.4λεξανδοείαι ἐν ν. τῶν Ἰσαύοων ποοσανοοευομένωτ
87, 11. 82, 28. 28. 108, 5 .- .

οῦνκία: ὡς ἀπὸ δέκα οὐνκιων 107, 25

πάλλιον: 54, 1. 5. 7
πηαιδεύειν: 172, 4. ποαιδευδἑντων 175, 11
πῃεπύσιτος ΡναοΡο.9ί£·ιι.ε· έαονί οαὔίοιιὶί: 240, 18 1 ` 1 '
ποαιτώοια: τὸν ἔπαοχον τῶν πηαιτωοίων 45, 1. πηετωοίοις 247, 15
π-οοπιναηιοι = Ρορὶιιανὶί: 150,8 Δ
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σῃμίσσιν: 11θ,-14. σημισσίου 118, 13
σ¿).ευτιαηί%ω·: τὸ λεα×όμετ1ον σ. 142, 4
ῃλεντιάοιοι: οἱ ἐπὶ των ΰυοων σ. 142, 5. 14
σκαλώσεις: 189,19
οχεπτούηιν [= ατα:ορΖοσ·7ζαοπ.]: 187. 7- σκεπτουοἰου 187, 10. 11. 14
.7%¿›ίνιο·υ: ἐκ του κατὰ Ζἶαλαοστίνην σ. 14θ, 3

τηακτευταί: τοῖς τ. ]Ϊαλαιστίσ›ης 177, 18. οἱ τ. καὶ βίνὅικες τῶν κατὰ]1αλαι-
στίνην δημοσίων 1.45, 22. νἔ1. Εγά. 61ο 111ε.ἔἱεἰ:τ. 3, (18 Ρ. 159,14.
1ι1εἱ3ἰτι1ειΠ. 11011. 130, Ρ. (152, 3. 30 Ρ. 226, 22. θο1Ζοι·, Ατ‹:Ιπ. Ε.
1?αΡγ:·ι1εΓ. 5, Βῦθ

-ηῃμίσσιοα: 187, 3

Φάβα: ἐἶρήσῖιττος φ. εἰς πληΰος 130, 31 ε. πισαριον
φουονος: 80,17. 21. 23. Ζΰ

θτου1τηετ1ε‹:1πεε ιυπὀ $)α1τει1‹Πεο11οε
Τη¿ ὅίψει 1ίἰ8, 1. 2.? `
ώ.-Γωυ ἐκαἀησιῶτ· 101, 28. ::Ζηοωτ'?έ›·το; διακονίας Ζθῦ, 15
μειζοτέηου 218, 28. χειοότεοο; ΖΟΒ, 24
πεηισπασαι ὅἶὅ, 20
ηφ;,ε71 18ὕ, 11 `
ἠυοίαη (1. Ροτε. εἰιιἔ.) 216,1
ὥζεσεν 13ῦ, Θ
αφείἰατο 88, ΖΟ. έξείλατο (14, Θ. εὕοαμεν 1811, 1ῦ
μεταβάλαι 137, 4
ὅωὀώσαατες 148, 17. παοαὀώσαυτι 35, 1Ο. ἐπιΐ1ἠσασ×τες 81, 17
,ῃπάξατε 58, 1. συν ; 21, 28. ἐπισυνάξα; 181, 3. .149, 3. 1111, Θ. ἐπισυυάξαι

ῦἔὶ, 21.
ἑἔεχέὕη 39, 7. θΰ, 8
ᾶπεκατἐστησεν ΞΖΟ, 23.

79, 13
ά,-ΕήΖαυσετ× 1θ4, 24. Τβοοάοτοτ. :·ο1ἰἔἱοεε. 111811. Ρ. 1112. 1118. 1152.

11ϋὔ. 1173. 1191. 111111 ΠΒΨ.
7ε7ηάφηκεπ> 141, 12. καΰευὀήσαντες 1θ7. 11 ['1'11εοε1ο1·οϋ. 1·ο1. Ιιἰευ. Ρ. 11711.

κατοικτειοἠσας 1ϋ4, Β [1?α11ει.ε1. Η. 11. 40 Ρ. 1ἶΖθ, θ]. τυπτηὕἑντων 193, 24
Αοουεειὡἱν εὶοε Βο11ννι11·οε τὰ; εὐχας τοῦ ἀββα Σά/ἴα 119, Ζυ
μηὀὲν αὐτῶι εὐηηκότες 99, 1. 119, 22
ἐὼ. έστω· 14ὅ, κζὶν πηό›‹ε:.υται 1ῦῦ, 14
έμάοη ὐπεηοοίσω 14-0, 24. ἔκλινεν τοῦ ἀποτάξασΰαι 24θ, 1
πος) του . . ποιήσηται 4ῦ, 15
°¿ξοῃσἱτ1αἰ›ἰνυε ο.1:›εο1ι11;ι1ε 80, 2111. 1112, 2811. 224, 1. 247,13
ν;ηθζ1ο1·1το11;οε 8ι11.ἠο0Ι: 1:37, Β (ἠ ὑμετέοα γαληνότης) . . . 8 (πεπωσμἐνου

τὸ ὑμἐτεοον κοάτος) _

Ω` φα·Π

ιΰ .ΪΩ[Ὁ9 136, 17. 171, 4. 218, 7. 228, 14. ᾶπεκατέστη
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I Handseliriften

Kyrills literàriselıer Nael1laß_ ist nicht für sich überliefeı't,
sondern durch Samnıluııgen von Mönclısleben oder Menologien.
Über Art und Entstehungszeit der Sammluııgen ist von E1117-
hards ınonunıentaleın VVerk [Texte und Unters. 51, 1] gl-ünd-
liche und umfassende Belehrung zu e1'Wzu'te11; ich besclıränke
mieli auf die von niir benutzten Hmıdsclırifteıı.

Rom Vztticanisehe Bibliothek: Ottobenizınus 373, Pe1'ga1ne11t,
nicht in Colunınen. Die Hatndselırift ist ei11 besonders schönes
Erzeugnis mönehiseheı' ]f¶allig1~aphe11k11ı1st, aus der Zeit um
900. Ort,l1og1'ap11ie und ]_)ı'osodiscl1e Zeichen sind soıfgfàiltig ge-
ha,ndlw„bt nach dein Usus der Zeit, der von dem des 16. Jalıırh.,
dem unsere Drucke folgen, nicht uneirlıeblielı abweicht; L ad-
Scriptunı fehlt. Über den Inhalt ist der 1893 erschienene Katalog
der grieol.1ische11 Hss. der Ottoboniana [Codices ımmuseripti
Graeoi Ottoboniımi 'Bibliotheoa„e Vaticaııae] zu vergleiclıen.
Die Víten Kyrills bilden den líauptiıılıalt; ihnen gehen voran
[f, 14] zwei Stücke die auch im Vı1,tica„n. 1589 zusanınıenstelıen
°I0)áwfev μoraxoñ vioñ Em*orpá'›ı'ro; åöelfpoö °/lQ;aaôíe'u afóıfrııyμu
fiyovıf ßíoç T013 Öaíev zai ôμoÃo)/17106 Xagıfrwvog und [l4„-V»-57"]
Atl1ana„sius”Vitat Antonii, auf sie folgt [í:`. 213--236V] μugnígioif
106 šıf åyíoıg vıargôç ñμoöw 1191;;/ogío-v 1013 åggıenıaxónov ~cñç_μ:syá-
/"mg ”/lg,uem'ag. Dàzwischen stehen VVei~ke Kyrillsı

f. 58 Kaøpalaíwowg des Bíog Eföôvμíov, nur in dieser Hs. erhalten ;
f, 59 der VVid1nu11gsbríef an den Hegunıenos Georgios in Beella,
bei Skythopolis und f. 60 in 60 zeqøálaıa die Vita des Eutlıy-
mies selbst, ohne subscriptie. An sie schließt sich f. 114 in 90
xgıpáilaıa (die zeqıalaíweıç selbst fehlt) die des Sabas an, vom
Solnreibeı' selbst f. 197” unterzeiclıııet ßıfoa roiü šwıyıfoia age
fiμoöv cráßa; Die Vita des Iolıztnnes l-Iesyeliastesl beginnt

I ' ' ' Y delt den1 Die Übersetzung von viırvzııe-r›]ç mit silcntwwıus vom an
1{1ausne1', der seine Zelle nie verlitßt, iıı einen Joneı' Irlefbemnten,
die für das silcntium des kaiserlichen consisIm'iu.m, in dessen Saul auch
die Audíenzen abgehalten Werden, zu sorgen haben, cl. lı. Uııberufeııe
nicht einlassen. Vgl. die Selnlcleırung der Audienz ın der Sııbosvıta,
142, 3.
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3 18 I Ha-ndschriften

T. 198; 1". 2121' schließt init der Zeile _ Ãoıfa cöa eizâa μsira -m`;ı›
uôroñ åawßíw -_ [p. 221, 24]. Es fehlt der Schluß der Vita.,
21 Zeilen meiner Ausgabe; da dieser nicht einınal ein Blatt der
Handschrift = rund 35 Zeilen füllt, ergibt sich mit \Vahrsclıeiı1_
lichkeit, um nicht zu sagen Sicherheit, daß auf den ausgefalleneıı
Blättern die Vita des Kyriakos sich an die des Hesyclıastes a11_
reihte. Ich habe eine ausgezeichnete, durch die Kirchenvä.te1~_
konnnission besorgte Schwarzweißphotographie benutzt.

Florenz Laurentiana XI 9, Pergament, in je zwei CQ_
luinnen. Die Handschrift ist von Usener für seinen hl. Theodosios
[Leipzig 1890] benutzt. Er setzt sie in den Anfang des 11. Ja.]J;;;_
hunderts; ich möchte etwa 100 Jalnfe hinuntergehen. Die O1~1;_110_
graphie ist nachlàissig und fehlerhaft, wie man aus Usenerg
nıinutiös genaueın Apparat ersehen kann, den ich mit Absicht.
nicht nachgealnnt habe. Für den Inhalt sei auf Band_i1ıi I
502fi”. verwiesen; Kruınbacher gibt in den Studien zu den Le~
genden des hl. Tlieodosios [Sitzungsber. d. Bayr. Akad. d. \KTjSS_
1892 II] p. 22911 einen Auszug daraus. Die Handschrift ent-_
hält zunachst der 1-Iauptsaclıe nach ßıfoøl, dann I-Io111i1ie11_
Am Anfang unvollständig, beginnt sie mit dem Rest der Übel._
setzung des Sophronios von 1-Iieronyınus Vita I-Iilaríoııs, es
folgen die kyrillischen ßıfoı des Euthymios, Sabas und Iolıannes
Hesychastesl [nix 2-4], nach vielen Stücken dazwischen der-
ßíoç des Kyriakos [nr. 18], das åyzu'›,ı,ı.ı,ov› des Tlıeedoros vgn
Petra auf Theodosios [nr. 19] und Kyrills ßıfoç des Theodosios
[nr. 20]. Ich benutze die Vergrößerungen eines von H. G, Qpítz
aufgenonnnenen Kleinfihnes; ein aus Versehen ausgelasseııes
Blatt der Vita Sabae hatte Pasquali die Güte für ınieh abz11_
schreiben .

Rein Vaticana 1589, Pergament, in je zwei Colu11ı11e11_
Das Inhaltsverzeichnis fol. l und die ersten Blätter sind in der_
selben Unziale geschrieben, die spater nur in Uberschrifteıı
verwandt wird. An ihre Stelle tritt, sicher vor fo,l. 30, eine
eigenartige [italogriechische ?] Kalligraphenschrift, die ich der
VVende vom 10. zum 11. Jahrhundert zuweisen möchte. Die
Orthographie ist, von gelegentlichen groben Itacismen abgesehen,
sorgfältig, kein ı. adscriptum. Eine kurzgefaßte Angabe des

1 Dazwischen auch [nr. 15] die griechische Übersetzung eines Stückes
aus Eucherius Epitorne Cassíans, vgl. darüber Petschenig Cassiani
opera [CSEL 17] I p. XCVIIT1".
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Inhalts lieferte Kruinbacher a. a. O. p. 22Sf., die 111i1~v01~1ieg~ende
Plıotegraphie des Inhaltverzeichnisses der Handschrift reicht
Zmn Abdruck nicht ausl. Die Sannnlung von V zeigt mehr
Plan und Ordnung als die von L; sie enthalt nahezu ausschließ-
lich Vite11 und drangt die kyrillischen Stücke zusannnen: auf die
Vita des Theodosius, die wie in L an das Enkoınion Theodors
sich anschließt, folgen der VVidınungsbrief an Georgios und die
/950; des Euthyinios, Sabas, des Hesychasten Iohannes und des
Kyriakos. Auch diese 1~Iandsch1'ift hat Opitz für ınich iin
Kleinfilni aufgenoinnien.

Sinai Katarinenkloster 494, Pergament, geschrieben in der
Unziale des 9. Jahrhunderts 2. Die Handschrift ist von
1-]1_ Grégoire in der Revue de l”instructioon publique en Belgique
4.9 [1906] sorgfaltig beschrieben. Sie ist in üblein Zustand und
hat erhebliche Verluste erlitten; es fehlen 3 Quaternionen am
Anfang und 5 Blatter vom -1., der 19. Quaternio [von 1). 181, 12
§1, aürñı für oí'm7<m› _ p. 187, 17 è'm9u zeı7mı.], ein Blatt des
jetzt letzten 26. Quaternio so wie noch einiges dazu, da das
Ende des letzten Stückes auf einem Blatt nicht Platz 113112-
Die '1'rü1nn1cr der lÃ-Ilandsclııift beginnen. jetzt in der Vita des
S21›l9a*S mit T67' ÜVÖOO1' §1' Tf}rza1Qı,u9Zı.'a 103, 8], f. 136" f0lgÜ
die Vita des Iohannes I-Iesyclıastes, f. 165” die des Abraamios
von Kratia, die iin griechischen Original erst durch diGSG
-„~~"*' '' '" f

1 Die bei Krurnbaclier als nr. l aui`gci`iil1rton (kurzen) Exzerpte
aus Dionysios Areopagites und dem ”.I.`heologcn7, cl. i. dem Nazianzener
Gregor stehen zwar auf dem nur teilweise beschriebenen 1'. 2 für sich,
gel1Ö1'011 31301' Zum urspriinglichcn Bestand der I-Iandsclıriít, werden
auch ina Inhaltsver'/.eichnis erwåilint, aber nicht geziililt. Unt`er,der
Ziffe1`,A wird au`fgcei_`üh1't Bíoa T017 á;›ıfo1›13agı.ı/ia/id 1:013 }.aßóıf1oç`1o r`ı./ııoı:
uíμu §10 %07~0%U7' T0 QWUU1' Tfiš TF7~fivQå§ 7017 šèv [Anf rräea ôóovš <17'0'_Y9"/ fiff“
J-,äv Ö05Q17,UU TÄÄBLOI' KTÃ-_]~ Als Nunnner III [sehr verwischt] erscheint 1111
Inhaltsverzeichnis das von Kruinbaclıer als nr. 19 verzeichnete Stiielr:
g;ıı,o"L'0Z71 ”m'0l'””1 T05 å)/lfev hen 1]/ıcT›r Tgøyyogíov årmmordov) NÜUIE TTQUC T01'
5„ áyíoıcr /117-cóıoıf âmfmcon(oı›) Blei-.ı.1rı71›1io'; der bei Kruinbachor als nr. 20
folgende Brief Kyrills [nicht “Kyrial<os”] von Alexandrien an (lie
Bischöfe in Libyen und der Pcntapolis fehlt im In]ıaltsverzeıclinıs.
Bgide stammen aus der Kanonessainmlung der 14 Titel.

2 Ich erinnere daran, daß in jener Zeit die Ünziale die gebríi.ucl1liche
Schrift ist, die sog. Minuskel einer Zunft von Kalligraphcn vorbehalten
bleibt. Die Seholien die der bekannte Erzbischof Aretlıas von Cacsarea.
mit eigener Hand an den Rand der Texte setzt, die Kalligraphenfür
fhn hergestellt haben, sind in Unziale geschrieben.
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320 I Handsclırifteıı

I-Iandschrift bekainıt geworden ist; die etwas früher entdeckte
arabische Übersetzung war ein unvollkoinmener Ersatz. Auf
den verlorenen ersten 29 Blattern hat die Vita Sabae Platz_
es bleiben wenn man den Umfang des Verlustes nach Coteliers
oder meiner Ausgabe abschatzt, wenige Blatter übrig, auf denen
z. B. von kyrillischen Stücken der ßíoç Øsoöoaíov gestandeıı
haben könnte, ebensogut natürlich auch nicht kyrillisclıes von
geringem Uınfang. Noch weniger laßt sich bestinıınen was alu
Schluß verloren gegangen ist. Aber auch als möglich zugegeben,
daß die vollstandige I:Iandsehrift nur kyrillisehe Stücke enthielt,
so würde das nur aus einer Liebhaberei ihres Schreibers zu el-1
klaren sein, der sich diese Stücke aus ihm vorliegenden Sanım__
lungen heraussuchte; keinenfalls darf angenommen wei-d_e11_
daß die Handschrift einer besonderen, auf Kyrill beschrämkteıi
Tradition angehöre. Das wird schon durch das Fehlen des
ßíeg Eôüvμíov und damit des 'VVid1nungsbriefes erwiese11_
Der Archidiaken des Jerusalemer Patriarchats Kleopas Iíoi-
kylides hat in dem Anhang zur Néu. Zwßıf 3 [1906] nicht nur eine
zweite Abschrift des Bio; °./.l.ß@auμíoe, sondern auch eine der
Vita des Iohannes Hesyclıastes aus der 1-Iandschrift veröflent_
licht, s. oben S. 250-253. Ausgiebigcres Material liefert eine
in der Néa Zwôıf 13 [1913] 1). 756-765. 14 [1914] 13. 76_S9_
165-184;. 37 8~393]1 veröffentlichte Abschrift der Vita Sabae_
die der Mönch Aóyouariıfog °IoQöa1›ír17ç angefertigt hat. Ich teile djé
Abweichungen von meiner Ausgabe mit, zunachst vollständig;

103, S/9 ôıaraloñmoç] öıureñéamfwroa S
9 fzgôg] zai ngào' S -
9/10 μøyıfào' ångılíov S
10 iegaggıfuv] ågzf/11 S
13 zui zarà] zurà S _
15 šäefiuı] è'osa'ı9uı S = LVWG '
16 3/ıafii S
17 fıegi] oi rwgi S I
23 Äéyovımf] einer S
24 Äéyovaw uürcín] zai /lıfçfovowv S = LVVV
25 'm`]ı›] fehlt S = LVWG

_ 26 aöroü] fehlt S = LVVVG
27 xínygmàv yciféaüaı avıfegga'›Q17Ge1' S = LVWG

ergänzt. Da die Zeitschrift iın Juli 1914 aufhörte zu erscheiııeıı,
reicht der Abdruck nur bis emıméıfaı narglôaç S. 154, 10 meineı.
Ausgabe. =

.E 1 1- Die in der I~Is. fehlenden Stücke sind aus dem Cetelierschen Druck
ll ı ,
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104, 1 öiivuraı] Övvrjøeraı S = VV, Öv1'1}m;raL.VG
5 êöéšaro Öμåç] 'óμäu êöéšaro S _ › ' `
6/7 nÃ17ı9vm9é1›'ı:a›1' ñμcínf] :m}.1;z9vı›29ér-rao' S = LVW'G
7/8 šxsírog - ovıføiyayer iiμíiç] êxsíıfoa 'ıíμäcr-Uvmfiyııgfsr S == LVVVG
9 sig ëv] 'teile ôf aiiroñ S '
12 avıfegj/river] evıfsgyriez.-L μsıšórwe S
13 /ıeréggeaüe] šgxeaüs S å'Qxsaı9uı. O ,
18 };eL@oı9emieag] êμavrôr eñegyercñıß S êμamràı' eósgyeırøjaaa LVWG
19 Zaßrbv -:óv 'ira μaxagí-rıyıf] š7.rı/ier aörór ra -côıß μaxágwr S

øaarfilåaıf] xai xa1ñÄ19cı› S
23 xarafiéμeıfoç] 195'/.ıeı›oo S
24 μøμfàe' Ösxaμßgıfov S
25 ~ı:Qí'ıfwı.] xai rgıfrw S åè xai. rgírw VVG

105, 6 ngooayogeuoμéıflovg] ôroμaåoμéıiovo' S = LV
8 aüroü] šavroí S = LV\V
9 ëμsııfsøf] š',ııeı›s1› S
5 -cá'›L] 1:03 aüruü S
10/ll ”AQμ.e1›ı.o'1rı`, _ 'för mııfóıfa] êrrı.-relaíif 'för zaróru dgμerıori S

êm-ı:e?.síıf ågμeifwri 'côıf mıvóıfu LV\VG
11 -rñç 1/uılμwıåıfaç fehlt S = VVG

1171. fehlt S = V
13 μfıxagíov] 1910/ıanagıfov S = VVG
14 rfiı] 'ı-ñ 'coımíny S
16 712610'-ra] 'rd nlaía-ıra S

nagaôéôwøcer] rcagáöwxe S
17 xaü' öıf] är U5 S

ëømlvyıríu fehlt S
19 ñμuöıf mıréga S
20 rısgi] 1031» M92. S, nicht schlecht
21 ôııayeıfgorra] ôısg/eígaıfra S
23 -cf/1' fehlt S
24 mıvayíov] á)/íov S

106, 3 ömy;/áeoμaı] Ömyyoüμaı S
noñlá] μsyríla S

6 öıà fehlt S = L\VG

Man versteht nach dieser Probe daß ein so gewissenhafter
Gelehrter wie H. Grégoire darauf verzichtet hat, die Lesarten
des Sinaiticus zu untersuchenl und wird, hoffe ich, nicht grollen,
wenn ich die Liste in dieser Vollstandigkeit nicht fortsetzc,
sondern die Einzellesungen des Sinaiticus weglasse, falls sie
nicht irgendwie beachtenswert sind, und nur die Ubereinstim-
mungen mit Varianten meines Apparats aufzahle:

1 Vgl. p. 283 Nous nous 1-ésarvons d'étudøTcr aillaurs la cod. Sm. 494
au point dc tue dc la, tradimfon 1›2.anusc1'flJtc des aımırcs déjà commcs dc
Cvyrille. _,

T. I1. U. 49, 2: Schwartz 21
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100, 10 êfıai S = LVWG
10/11 -c1`/v - ,unvàg ııgoı9eo'μı'aı›] -:flv 'ceøaageazaaôeøcá-1:171» ~ μvμ-Ö;

S = LVVVG
17 negi] rño' vıregi. S 1:1`]v negi VVVG
19 /.ımgorárıyv S = LV

_ 25 fisía 'ne' S = LV
107, 6 Ã0)/Leáμereç] Zoyıšóμevoo' S >= O

9 μafiiøyroñ] μm917roü aöroü S = LVVVG
12 μcmagíov] áyíov S „ııuzsagíov zai är áyıfoıo O
13 øøcfpalñç] zsgvrpño S : LV
18 19swg1)Gaç] üsaaáμsıfocr S = LVVVG
20 ánóU'm]0r›ıf] ånóırnycor 'rézıfoıf S, 'réxvoıf nach vou L
25 Öéxa ëxoıf S = VVG
27 óôeziaaımeç] ôıoößómııi-ter; S = LW

` 108, 1. 2 šqf du üzıegárw] šqf oöııeg (irw S
. 3 μálloıf -mü 1')-eov] -mi 196017 öè ,ııällov S μä?-.Ãov öè 1:013 195 LC'

Tgıáøcoırm dırnb S = VVG1
9 μuøcagí-rı/ç] μrmágıon S = LV

111 9/10 Záßuç - a131rá'›ı] aáfiucr ånezgíüıy S ánexgíôvy aáßım- LVVV
lil ` 14 1011; Äeırroiıçil 10110 Ãomoôo' reale' S = VVVG

111
11

1..

'111=

11 15 zei ëuıâl 50); S = LVVVG
Haıuáöoç S richtig, arıarıáôoo OLVVVG

19 zššeôéša-rozl êšßöéygc-co S = L
20 ,ı.ı<muQí-nig] μweágıocr cráßuo' S μazagıf-me cráßacı L
21 dnozgvfléi/tod S = LVVVG
23 ngoazvıwiauıircç] ngooxvıføjauıfteo :cui xøyösóaaıirev S = VVG

. uvrwı] uvtôv S =1WM1 24 . ._ , . J 1

11) 109, 8 'yayoıfó-M] rvyygáreım S siraø VVG1„ , ,
1, _. , . ,[1

1

24 _a;/za-m7.m17a μs S μe êy›cu'ı'aÃıIm7o VV
2:) veqıcinyç rrora] vefpßínjo' S norè ınsçnéínyo' LG

1“ 110, 6 am fehlt s = L . ~
12/13 rxgoawlaíç :mi 'cuíç fehlt S = LVVVG

111, 3 åvezoågøyeaıf] à1›.sggu'›Q17eu1› iiqnfw S : LVVV
8 å/.Z1]Ã01›g] ém›'rı›1)(7 S = LVVVG
9 03; fehlt S : LVVV ~

lil 1.7 rño' myøreıfua S = LVVVG
18 1:05 zııáazu] fıaırzulíov S = LVVV
21 uüroüç fehlt S = LVVVG
22 êzzeíuo' S

112, 4 dÖı3Ärpu')ı› 'mfwıf S = LV\V G
9 ıZ1fa}.0§μu'm] figıôμutfı S
10 Öešıí/usifoa Ö 19~eıToo' S = V
12 ngoøqøógwa ê,ıı.s}.éru »S = LVVVG
16 oíirwu S = LVVG
21 uöroü] ıšcm-ı:o5 S = VWG
23 6 Qeóôwgoç] 19sóôu›Qoo' S = VVG

113, 5 åv -cñ Äaiiga S = VVVG '
xsflíu S = WG

T
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116,
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117,
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1

122,

7 7 \

Sinaib. 494 323

5 ííıpısv S = LVWG
7 sig aörå fehlt S = O

1›'ı1q9aÃıfov0' S = V
1] myıpálıov S = V
1316 fehlt S = VVG

1:06 móμa-ıroo' S míımı 1017 o'u'›μr1-zoo' LVXVG 'roü cmßμaroo' ııáıfra O
18 xm9~aQ.':15eı1› S = LVVV `
11 aua „@2.›„f«1 s = LVWG 1
13 1'/μıøeíov S fiμıovfov O 'ı§μıo'o'íov V 1
14 'ıfiμíovr S 1'}μímm"V üμíoıoıf O ^›
15 ms níbygoíaw] mímıv rñv rı,wfμ› ånonñıjgdıaw S = LVVV G

ànolcö] ånóllw S = OLVVVG
24 'mü mígyuv 1017] 1:017 mígyov S = L
3 ôè] -ce S = O
3-5 (bg _ ei xalémzıév ng] êáv 110' dm - xaléaeıaı' S = LVVVG
5 véoa aug) ñμZ'ıf S = LV\VG
10 1ı7.'ı7ı9vı›0eío'ar S = LVVVG \
12 μéımvloıf S = WG
17/18 êv az?-cñı] sie aürfjv S = LVVV
19 /.ıêv fehlt VS = LVWG
4= -càr í›'μ.1foı› 1/›á7./leıøf S = LVVV
12 ıprjñıxoø S = G»
15 åmııaıíμısvoç] ånoasıoá/ıeıfoa S = LVWG
17 êømínyoíar 7/íø›sm9aı] Em-ıreñeív c7›cx7rı7o'íaı' S êxzløyaıfrııf LVW G 1
24 êšágzoıf-rocf S = VV G- S
2 êšeıbauı S = LVW G \
3 q›ıZoı'ısmo3ı› S = LVVV
3. 4 -coñ - ávaoráıflrorf - ågffaμéıfov S = \V'“""` ¬
7 êšóarıı aürôv] aóràıf êxßalsíıf S
11 ñμ.á'›1' fehlt S = LVVVG
12 ßoøílsı, S = LVVG
21. 'ónonre-óoıwcç] vínoıfowjaavırw S = \V
26 ånö fehlt S = LVVVG-

nsgıíowμaıf] naQé?.19w,usı' S = LVVVG
4- nolloıf rıgôo' rıürôr S = LVVVG 1
12 ßıwaá/ımfoç] f3L-'f3o›7μé~ı†or1 S = LVVV .

/

15 15noroı')e15ouvrag zai] šrégova vrzoı›oı9`ısı5aa1›1raa mu S vfroıfoflwrraıf šı
.'mo' xai êırégoua mu, VVCU" 1

l/2 ami. xágırı fehlt S : LV\VG
2 öıfroo 'mid rórroıo' S = VV `
7 §91;/±oı› âmggwguöıß S = LV\VG l
9 E11 áyíoıç] μ.s)/áñov S ;
16 êxaíırs S = VVG l
21 yeuóμ,ı;ı›oa S = V ylßwí/161'011 L 1
24. 're fehlt S = O

öwu S = V\7ı:m'ı' G `

28 êšsıneív] sinßív S = VG
4 -ıñg _- ßoøyüßíaç] 'ml/-ıf - vıgóvoıav S = LVG

21*

26 fiμıšgaır nlısıfova S = LV\VG I
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122, 23/24 aragafáaaoırraı xai] 1ıaQa1rao'o'ó,ue1†oı, S = VVVG
24 ñroıμáåov-co] ñroíμaåov S = VVV

-re fehlt S = L
24/25 mıi -- íínaaav fehlt S, vgl. O
25 åíμμaa S = VWG-

' 28 xárw fehlt S = WG .
123, 8 'ro1í'mw] 'r0151:wı1 öè S = LVWG`

14 55 fehlt S = LVWG -
14/15 ågxóμaıfov 19:-:a›Q1§fra'v1:z-:<1 S = LVWG
21 'ráíı mı'ı:Qı.áQ;j1]ı] šni för nargıágxøyıf S = LVVV

124, 5 mıgíwı] ß S = L -
16 åuovo'ı,'w0' S = LVWG

125, 3 na-caaneígamrea S = W
15 xvßegıfñaaıfroç xaláßg] xalfbır ôıoımficraıfırocr S xaluöa xvß5Qv†§_

o'ıı1›1:oo LVWG ~ -
17 μáμav-mo S = WG
28 êx μégovç ñôfl] šøc μéqova S 57'617 μégovo' LVVVG

126, 8/9 6 ofa'/Yan zut' aüroíí S = LVVVG
15 eig aårô fehlt S, Vgl. den Apparat
16 'ıràv fehlt S = LVW _
22 migvxov S = WG
26 ,uaxugíov S = LVVVG

rsZeı„wı9.š11fo0' S = VVG
27 xñgvxov S = OVVG'

127,11 1170 1cI›v S = O
12 -rña áyíao' nßnoívyzwr S = VWG
17 1:013 μeyálov sı1ı9-vμíov S = WG

128, 2/3 âv - åvaoráoeı øvıfáëewø ê:rm'e7.ovμéı'›;a S = LVVVG
6 aıíroüç] aó-roíø S = VG

1 17 μa017-:cI›v šuvroü S = V êav-roü μaı91;-1:031' L
24 1'013 fehlt S = OG
25 avvoôíug fehlt S = VVG
28 êv μoıfalmoía S = LVWG

μovazmoío' re S = VVV G
; 129, 4 rñı øcínfiırsı] ILD âvóμom. S = LVWG

103 S 1:6 OLVWG
11 mı1:1`7Q 1']μá'›v S = O
12/13 fšxvoıf 19*ságıso"ırm› S = LVWG
19 öıíıfııμw] ôóvaμw Zé)/wr S = LVWG
22 xai rà 1/mxmà náíh; S = LV
25 L5 rémfov S

130, 10 'ıríμıs mírsg S = VG
23 añrfiç] raıírmf S = G, a*år1`71› LVVV

131, 2 mıgyíov] míg)/ou S = VVG
8 eínómroç] .sigøyxóroır S = LVWG
11 réxvov] wréøcvoıf öıı S = LV

1 13 ózmgíov S = WG 1
1 1.4 åcmgíov S = VV 5

19 uôrôç fehlt S = O1

4 1
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1 135,

136,

137,
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šv 'cab íåíw :«:eMíw_ S ~ LV
23 Ãaßcbıf μáxaıgav S =-LV
28 óyırıaüévra S = LV V
2 šgevvrjaag] ågsvmfiaaç zcıi åıfazgívao S' = LV
4 ñøvxášsııß] ñavxášaııf 're S = LWG
5/6 sia ıwı›~c1›;giaı›] í7` Uvı›1:vxı'aø noısiaüaı S = LVVVG
20 aagxmoi] xa-:(2 oágxa S fehlt OVVG

xai á7.17ı9o3ç fehlt S = OVVG
3 Ünovg)/ıfav] Zgsíav S = O
15 Ãé)/anf] Äé;/uw ö'rL S = O
19 <pwı'1`71›] qøwıfñö S = LVG

'ywoμémyo' S = LVVV°“""
21 -rà] 101710 S = VV
3 ei μ1`; S = OVVG dll” LV, zu beachten

μsrà T017] μer” aöroií S = L
9 ßougöovíwıf S N LV
10 flougöovíov S = LV
11 ëz 1170 7/ña μóvocr S : LV
12 ıínegéßalílsr S = VVG
15 rpógrov] yóμoıf S = LVVVG _
17 ölwxôeiç] åıwpgílsla årıô -roö xowoßıfov S Öl›w219l*I`0' T110' ß'°"'7“ LV
18 würoíi] êcwroü S = LV
2 Zalzıfoıv fehlt S = LV
4 ßuir S = L
6 ö'o'ngLoı› S = VVG
7 sig] μeμıyμéıfa sid S = LV
14 gagíöμcnrocr 1}§Lu'›ı“}17 S = LV _
17 í/7/7/ızeıv] 1`jyyLae~ıf S = LV
19 μumıgí-cøyı] ,uaxagıfw S = LV
25 nláyıoıf] μégoa S = LV
1 μnyôaßä S
4"mı'.ç] -mio' 'ze S = LV

ó'<mQLo1' S = WG
5 llegóvrıoç xuloıíμıfıfoç] 7/éguw øøuloó/ı+rı'oø çfsgórfıoo' S fi LV 3 _
10/1.1 åno)›ı'o'§1›uı. rfia 19-Lfgansíııa uöroô S dito)/1'ff›I'l1L T77“ "Ulm"

Üaganeıfucr L
11 roıírov μmgóıwsgoo' S = LVG
21 ôı›ó,u.u'rı Gwμäç] 'Üwμâo' xaloó/ısvoa S = LVW'G
23 åıf áyíoıç] 're äyıoıf S 're åyuórmroı' LV
25 'ycyoıfcbg S = W -
6 sia' 0111011 xálílıarov /ısra/32.1119-éı› S ~ OVVG _ I
10 nlovaíwo' náıfıaa S nlovøíwa ü'nm'~ıfaø V návfllfi -7/~0Um'wU WG
14 μvyôáßwı' S = V
16 áyıfov] êı' áyıfom' S = LVVV
17 nQoo1re19uzu`ıcr S = W
13 glxoμgμ] „ëazoμsıß S = LVVVG

åni S = OVV, fehlt LVG, zu beachten
23 μaíhyzoü] μ,m91]'roı7 aåıroñ S = LVG
26 dôslıpóg] ,ııuı9“ı7~nja S ›= L

1
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1 aaıpcöø S = OVVG, aaıpèa LV, zu beachten
5 rpkéywv 'ırô mí19ocr S = OVVG, Vgl. den Apparat
6 μıšveıo' S = OLVVVG
7 aov fehlt S = LV
8 imwôv mıi] Twà øccıi imııfıbo' S = LV
11 ëıμıμre S §1/nyos LVG
17/18 mívrea xai âggogtáafløyauıf S = LVVVG
19 rıorè fehlt S = LVVV
22 å›<pe}..síaç] êmμsleıfaa S = LV
S ráza] ff -fáxa S _ LV
13 xaxoöç] zuzabo' 7/s S
16 Xgmroü] 0605 S = O
17 mıi vovflerñoaç] vovôlerrßøaa S = LVG
20 μsyálov] ñyıaaμévov S = VWG
10 ånoo'1oWL0áv'L'w1f S = LV
12 å1›a19s/ıarišovroa S = LV
21 -cfiıf raÃav^r1`7ı› S = L
25 êšecóaag] ëšelárfııø S = LV
1 aörñıf] zaürmf S = LV
5 roí'ıfm'] 'ya S
10 67.17; Tñç] ó'Ã'›7o' S = LV
18 ULÖUÜW S = OVVG 4
22 eórvzéoa S eåwggéwa LV
24 mırgàç fiμuöıf S = OVVG, fehlt; LV; zu beachten
25 qrüáauılroo' S = LV
2 mív-wo' S = WG
21 -c1`71› åQ19`óôo§oı› noÄaμ1;o'uı. mof'mf S no/.eμemß -für ôQı9áô0$oı›

m'o'-wu VVG
21 vwfi fehlt S = O '
22 Gıöcfwı S = OW
16 oííra Ös/šıå S = V
oíírs ågıaregá S = L
2 ågıáömyıf S = LVVV
6 êšñíßsıß] êšé/317 S
21. 'yéyoıfmf fehlt S = O
29 rfıónyv] Taórıyv 'coívuıf S = LV
17 šnášøyo' S
4 yéç/ovev är S = L
14 1611] 10311 S = OLV
17 aavfigoıß] oem*/goıf Üaregoıf S = WG
22 för sörvggñ S = VVVG
10. 12 aıôäwı S = OWG-
9 q›LÃovßLm2'›1f S = VVVG
15 ovıfaı9*QoLo19L*ía1'/L] Uvı'sÃ19~o1ím7 S = LV
16 μáyaıf mul fehlt S = LVWG
18 sñrvxñ S ± VVG
22 ôısílsv är S = VWG
25 zai óμooümoıf S = OW
29 μ'ı7Ö” ó'?.wU 'roüro rrgäšaı zuraöešu/ıéıfuv S = LVVVG

4
_.. ı 1 ~ ~
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150, 1 ôâıíμmov 'mfå S = OVV
2 möuöıfocr S = O\VG
5 åirıíμmoø S = OVVß0rr
8 rôıf °Aı,Äå1›] åıläıf S = VVG
1.8 ôñvμníov S = OVV°°"

151, 1 U6 “E1011 S = OVVG, nsím; as LV; zu beachten
2 Uvv1[i9eaı91oıı, S = O, crvı'19-éo'ı9aı LVVVG; zu beachten
4 -mferr S = OVVG, rwèo ô'1:ı. VL; zu beachten
11 1750111 115011 Ü S = OVV°“"; zu beachten
12 änaıßrag] óínaıfrad øcarà '(1)11 zvgıaml/ıf \NG
19 eı°,ı1sÄ1]}.vı9'ó1:o<7 oíxov] sioslfióivroa 03:02' S ~ VVG-
20 ys1féı11')aı,] 7›c1›1§aL'Uı9aı. S = V
24 åμcløyri S = VVG

152, 3 øpuıiffμß 1†oı,a1írı7ı› S = LVVV
24 roíí 128017 fehlt S = VVG .

153, 2 Z'L(i›1' .fehlt S = LV\VG
S 'A,1›ao"rá0sw;] aüroü <Z1'aoı'áaerı›ı1 S = LV\V
21 1170 óqvøylíov 117556511 S : LV

154-, 9 rzuguywoμéıfovg _ :cui fehlt S = VVG

In dem kurzen Bıfoç Qeoöocríov und dem noch kürzeren
Bíoç Geo;/1›ıfo1› verweist Kyrill selbst auf die ausführlicheren
Darstellungen des '1`heodoı.'os von Petra [p. 239,17] und des
I-Iesyehasten Paulus von Elusa [p. 243, 8]. Die Samnilungeıı
lassen daher diese beiden Viten Kyrills, wenn sie sie überlıaupt
bringen, auf die anspruclısvolleren und lâínigeren Behandlungen,
gewissermaßen als Beigabe folgen. In dieser Form ist die Vita
des Theodosios in die Saınınlungen von L und V gelangt; da-
gegen koınint die des Theognios als Anhang der von dem
1-Iesychasten Paulus verfaßten nur in der Sammlung des Coisli-
nianus 303 vor, die sonst nichts von Kyrill enthalt. Beide Stücke
sind zuerst in den Analecta Bollandiana 10, 7311. veröffentlicht;
mir stand eine durch die Kircl1envíi,terkominission besorgte
Schwarzweißphotographie zur Verfiigung. M. E. ist die Hand-
schrift nicht alter als das ll. Jahrhundert. ~

Das sind die Handschriften von kyrillische Stücke ent-
haltenden Sammlungen, die ich direkt oder indirekt habe be-
nutzen können; ich zweiflc nicht, daß es noch mehr, auch wert~
vollere gibt als z. 13. der Vaticanus 2022 [s. u.] oder der Pari-
sinus 1609 [= Colbert 4461], der nur eine einzelne Vita, die des
Sabas, enthalt. Eine Klasse für sich bilden die Handschriften,
die nicht wie die der Sannnlungen zum privaten Gebrauch der
Kleriker und vor allein der Mönche bestimmt sind, sondern
einem liturgischen Zwecke dienen: sie liefern die Texte für die
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morgendlichen Lektionen in den Klöstern und sind nach dein
Festkalender geordnet. Von den Jahres- oder Halbjallres-
sammlungen, die sowohl lıomiletische wie hagiographische Texte
enthalten, kann hier abgesehen werden, da sie keine der kyril-
lischen Viten aufgenommen haben; in Betracht kommen 11113;
die von Delehaye und Ehrhard “Menologien” genannten San1m__
lungen, in denen nur hagiographische bestimmten 'Tagen 211-
geordnete Texte vorkommen, aber keine auf die Festtage des,
beweglicllen Kirclıenjahres sich beziehenden Homilíen und
Panegyrikenl. In solchen Menologien kommen nach El11~_
hards Verzeichnissen vor:

Vita des _Euthy1nios [20. Januar]: Januarmenologíun1_
Cod. Marcianus 583 s. X [I p. 536 = N]. Messina S. Salvatore 42
S. X/XI [I p. 540 = S]. Athos K0'ur?.0'uμ0v0í0'v 37 s. X [I 1). 533
Q K], hier ohne den Prolog.

Vita des Sabas [5. December]: Dezembermenologium. Theolog.
Schule von Chalki, Cod. rñç μovñç 88 s. VIIII/X [I_p. 610
= 0]. Cod. Bodl. Laud. 69 s. XI [I p. 517 = 13]. Ip

_ Víerteljahrsmenologíum. Cod. Vindobon. hist. gr. s. X [I p. 395
= W], _

Zweimonatsınenologium.' Cod. Lips. Rep. II 26 s. X [der
Schrift nach alter als W; I p. 419 = G-].

Aus .einem griechischen Menologium stammt auch, wie das
an der Spitze stehende Datum “Dezember 5” Verrat, die S1;1,_
vische Übersetzung die Pomjalowski in Petersburg 1890 veL~_
öffentlícht hat. Ich habe in ihr nichts Wertvolles gefunden;
zu gründlichem Suchen reichen freilich meine sprachliclıcıfl
Kenntnisse nicht aus.

Vita des Kyriakos [29. September]: Jahresmenologium;
Cod. Vatican. 866 s. XI [I p. 341 = V 1]. ' '

Über die Vita des Iohannes I-Iesychastes herrscht Unsicher_
heit. Unsicher ist zunachst sein Todestag, und damit seine Stel_
lung in den Menologien. Der nicht von Kyrill herrülıreiide
Schluß der Vita gibt den 7. Dezember an; denselben Tag 1121.13
das Konstantinopler Synaxar, vgl. Ehrhard I p. 527. Dagegen
steht in dem Schluß der Vita im Sinaiticus 494, der ebenfalls
unecht, vermutlich spater als der gewöhnliche ist, der S. Janua.1~_`

1 Ich entnehme diese unterscheidenden Definitionen dem Ehrhard_
schen VVerk Bd. 1, Vgl. p. XIf. 154. 326.

<



Menologien 32 91

d..h. sein Geburtstag [p. 201, 16f.]. In den von Ehrhard im
ersten Band beschriebenen Menologien kommt die Vita des
Iohannes nur in dem slavischen Codex Suprasliensis vor, der
die Übersetzung eines griechischen l\'Iarzmenologiums ist;
ihr Tag ist dort der 31. Marz. Die Acta Sanctorıun [m. Mai.
t. III p. 232] stellen die lateinische Übersetzung unter Verwei-
sung auf die im 16. Jahrh. herausgegebenen Sammlungen des
Lipomanus und Surius, die griechische Texte nur i11 lateinischer
Übersetzung geben, zum 13. Mai; der griechische Text steht
in den Gmeca am Schluß des Bandes. Er soll aus dem Vaticanus
S66 entnommen sein, wie p. 232 ausdrücklicli gesagt wird:
nos clficta Acta emmn G'm,ece assecutil sumıus cn; corlicc Biibliothecac
Vaticomae num. 866 signato. Das ist ein Versehen, das Üsener
[Theodosios p. XVII] und mich [p. 2] zu falschen Angaben ver~
leitet hat: nach dem Catalogus codd. hagiographorum biblio~
thecae Vaticanae der Bollandisten sowie nach der lšeschreibung
bei Ehrhard p. 340-345 steht die Vita nicht im Vat. S66.
Ich wage die Vermutung, daß der Text der Acta Sanctorum aus
dem Vaticanus 8191 XI/XII stammt.

Drei kyrillische Viten sind von dem Metaplırastcn Symeon
“in der spateren zweiten Halfte des 10. Jahrlnmderts” [Ehrhard II
p.~ 308] für sein, dann leider maßgebend gewordenes Menologium
umgeschrieben, die des Euthymios [Ehrhard II 4331], des Sabas
[ebenda p. 471] und des Kyriakos [ebenda p. 319] Icll llêbbß
mich. um diese Elaborate nicht geküımnert, zahle aber um der

1. Die I'Ianclselırift enthält einen Auszug aus den Mcnologicn des
Mai: 12. Epiplıanius, 13. Ioliannes Hesyclıastes [fol. 46\'-58\' 13í0§
1013 (27/íov ”Iwá1†rov -mi êmmcónov :cui 'fiavxuaroñ rñç Zmígflš T05 Ö/7/M
Ed/Ja], 14.- Pachomius; des Juni: 12. Onuplırius; des Juli: l(i. Athene-
genes, 2]. Symeon Sabas; des August; ]. M`akkabii.oı- [aus Iosephus,
d. i. dem sog. 4. Miakliabåiverbuch], 5. Eusignius, Apolliııaria [gehört
zum 5. Januar], 2. iiber die Translation dcr Rclíquien des hl. Stepha-
nus. Daß Iohannes llesyehastes in den Mai zwischen Heilige des 12.
und 14. gesetzt wird, was sonst nicht vorkommt, dürfte (ler beste Be-
weis clafür sein, daß Lipomanus und Surius sowie der '.|,`cxt (ler AA. SS.
auf diese I:lÃs. zurückgehen, ferner auch dafür, daß der Schluß, obgleich
er in den AA. SS. und der Hs. selbst steht, in deren Vorlage fehlte.
Ich erwiahne noch den Vatican. 2022 s. XII/XIII. in dem Iohanncs
I-Iesychastes [11 20G_223\' Hagi. mi 19-sazısmfov ”1wá1'rov šmcmófrvv Wi
øiovxuo'-roü 117; Äuıígag T015 ci)/ıfov Záßa] auf Maria von Ägypten [l. April]
und Alexius [l.7. März] folgt und Paulus von Theben [l5. Januar]
hinter sich hat; die lflfs. ist also kein Menologium.
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331) 1 Haıidsclirifteıı

Vollstandigkeit die symeonischen Hss. auf, in denen nach der
dankenswerten Tabelle Ehrhards II p. 660ff. die Metaphrase
Symeons durch das kyrillische Original ersetzt ist:

Vita des Euthymios: Oxford Baroccianus 193 s. XIII [II
p. 570] Vatic. 1991 s. XIII, nur der Anfang [II p. 573].

Vita des Sabas: Lesbos Kloster -mñ /l.eı.μ.o31†oç 5 s. XIIII/XV
[II p. 506]

Von all diesen menologischen Handschriften waren ınir nur
zwei zuganglich, dadurch daß sie hierher auf die Staatsbibliothek
geschickt wurden, der Vindobonensis I-Iist. gr. 31 s. XI [oder
frühestens Ende X] und der Lipsiensis Rep. II 16 s. X, beide
von Ehrhard I p. 395ff. 419111 ausfülnlich beschrieben; ich trage
nur nach, daß die Leipziger 1-Iandschrift in Columnen, die VViener
iı1 Vollzeilen geschrieben ist. Die Orthographie der VViener Hs.
[VV] zeichnet sich durch Korrektheit aus, der Text ist hier und
da durch eine gleichzeitige oder nur wenig jüngere Hand ent-
stelltl. Dagegen weist die altere Leipziger 1-Is. nicht nur Ita-
zismen in stattlicher Anzahl auf, die ich bei keiner Handschrift«
anzuführen pflege, sondern auch eine solche Menge von Wert-
losen Einzellesarten, daß ich die nur von ihr [G] gebotenen Ab-
weichungen nicht in den Apparat aufgenommen habe. Um dies
Verfahren zu rechtfertigen und die 1-Iandsclirift zu charakteri-
sieren, zahle ich diese Abweichungen für die capp. 16~18 auf;

p. 99. 9 årcaóaroıç] ërf aôroío | 10 šavroö] uôroñ I l_2/13 ;.-5900-_
(1axo7.eZm9~ııı,] â1›rzo';5o}.ı;ím9\aL | 17 xui ñgšaro] øígšaro o'5ı› | åQ;5oμ.érovo']
stosgpgoμéıfova 1 1.8 Öıe0rıaQ,LLš1fw1›] Öızfgyjoμévwv ngôo' aôrôr mıi T6311 ôıs_
omıgμérwv 21 im êv 1:«/SL] 'mia šr [ 22 aevzguııfôo [ 24 zai] ôè xaí. E
p. 100, 15 yàg] yåg mıgà rcávraa I 23 ii fehlt ] p. 1.0] , 1.1 rıÄ1]QocreÄ'ı§ı'ov]
vzfigoaslvíifov | 13 ågóšaı] (bgvxflñvfut l 20 amylaıfov 0113105] ze/lÃı'o^o
at-coü 'ı'7"yo'u1› 1:06 amylaíov l 26 ravrrñı] .šavruš | p. 102, 4 oíxor
659.91' μéyav] ofzoo åariv μ.é'}/da 1 9 μéxgıç] μéxgı Tån' l .norcšgwr 'för
ågı-,9μ(j¶›] -W311 å@m9μo3ı› štëojif | 11 mímraowf] m`μ› Wóaraow | 12 */„ai-]
xai rcgôa ] 16 åšíwç] åíšıoı [ 22 öè] öè mıi |

Man beachte p. 99, 18. 101, 20; dort ist die richtige Lesart
vom Rand in den Text gedrungen und mit :cui oder 'í;'yov››
eingefügt. '

Ich lasse zwei 1-Iandschriften folgen, die zwar keine Meno~
logien sind, deren kyrillische Stücke aber aus Menologien ent~
nommen sein müssen. '
'ñlINicht 1:111- in der Sa-basvita, Vgl. Anriclı, I-Iagios Nikolaos 2 p. 44. 7 1.



0, 'p 331
Oxford: Christ Church 67 s. X, in Vollzeilen geschrieben,

Orthographie, Akzente, Spiritus nachlassig. In der Handschrift
sind verschiedene Dinge, darunter Palladius Historia Lausiaca,
wie es scheint, in zwei Rezensionen, für mönchische Lektüre
zusaınmengeschriebeır. vgl. Zeitschr. f. neutestam. Wiss. 36
p. 201. Ich verdanke Herrn Kollegen Pfeiffer und vor allem
der Oxford Philological Society einen Kleinfilm der Blatter,
auf denen die Vita Euthymii steht. Sie waren arg durcheinander
geraten und sind garnicht oder schlecht geordnet, ehe sie dem
Buchbinder übergeben wurden; nicht wenige fehlen. Meine
Photographien beginnen mit f. 23'; mindestens auf f. 21' steht
ein ınir fehlendes Stück der Vita, vielleicht auch auf fol. 1.
Die jetzige Ordnung ist folgende:

f. 2*' orñgaa oíímyg aörñç [35, 27] _mfevμ.arupo'Qo'v [so] ige [36, 12]
f. 3 mn? yàg rña 19151210 [42, 20] _ -côv 1:170 6919170 [43, 22]
f. 4 ”AÖz;Ãqøô0 'ırío' fiv [36, 13] _Toíí šrcı.0'›có1ı0v rceQı.,Lı.arr1'1'r(ı›v [37,1l]
f. .5 äıo' vfiyaraz-m§ı“)fı7 aü§ó)„a0<,~ [4]., 16] _ rñc §1' öóo ıpiíueoım

[4.2, 20]
f. 6 ëx T017 šgyoxeıfgov [l'7, 25] _ f. 13 Ende: Öøazórova' Ö

,aéyaa a13i9óμı.oo' [26,_25] ' .
f. 14 zsíaóμargoıß åggugıfaaro [27 , 29] _ f. 19 Endeí figíjıl ôroμrı-

Gfåiévra xaí. [34, 13]
f. 20 sie' Tô myôısüaaı. mlrôr [37, ll] _ f. 23 Ende: Ösöıcörw μfl)

åyaıfaxrøyflfñoıvl [4]., 15]
f.~ 24 Öı.a1›oıfao' cmovıàıf ~m)ı› êr öóo [43, 22] -- f. 42 Ende: švzi μèv

'cä [p. 64, 27]
f. 43 réggeıaf óöôıf åifoôía [67, 1] ._ f. 56 Ende: zai å7.1729uósı»ı'

μ.éÃÃO'uo'ı.1f [Sl., 10]
f. 57 'rño' (›°ı1fa19\ıs,Lı,(177ı.o'19érvrwr [83, 10] _ aícfıiıfrıw. åμfljr [85, 4]
f. 176 ÄIHNI JANNOIIAPLQ K B102 TOY OEIOY /IPE

I-LMQZV EYQYÃIIOY ruö 'mμıwrárcu [5, 1] _ wir mıgu 'mv
μ.Lcrø9a [6, 9]. _

Die richtige Ordnung würde sein: f. 176. Lücke. i. 6-13.
Lücke. 14--19. 2. 4. 20_23. 5. 3. 24_42. Lücke. 4-3_56.
Lücke. 57.'

Aus dem übergeschriebenen Tag des Heiligen folgt, daß die
Vita aus einem Menologium entnommen ist.

Paris 502 [früher Colbert 3063] s. XII. Die I-ls. enthalt außer
den Viten des Sabas [f. 188] und des Eutlıymios [f. 245], die auf-
einander folgen, keine Heiligenleben, sondern nur verschiedene

Cf: 0.1-
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332' I I¬Iandschriften

monastica. Sie ist also, wie C, kein Menologium, aber die A_n~
ordnung Kyrills ist umgedreht, weil der Tag des Euthymios
[20. Januar] in dem mit dem 1. September beginnenden kon-
stantinopler Festkalender auf den des Sabas [5. Dezenıber]
folgt. Die beiden Viten stammen also aus keiner Sannnlung,
sondern aus einem Menologium. Ich habe nicht die I~Iand~
schrift selbst, sondern den allem Anschein nach ziemlich ge-
treuen Abdruck in dem ersten und einzigen Band der von den
Maurinern herausgegebenen Analecta Graeca verglichen und
die Varianten vollstandig mitgeteiltl.

Sinai, Katharinenkloster 524, Pergament s. X/XI. Ob die
Handschrift eine Sammlung enthalt oder ein Menologiuın,
weiß ich nicht, ich kenne nur den Abdruck der Vita Eutlıynlíi
in der Náa Zwôıf 1].. 1.2 [Jerusalem 1911. 1912]. Es ist die erst-e
Ausgabe der vollstandigen. Vita, hat aber keine Beachtung ge_
funden, weil die Zeitschrift wenig bekannt war, außerdem 1914
ihr Erscheinen einstellte, Vgl.. S. 320. Die I-Iandschrift hat, wie
S und G, viele Einzellesungen, darunter eine langere Inter-
polation S. 50, 19, die es nicht verdienen, in den Apparat auf.
genommen zu werden.

Wenıı auch die Schreiber einzelner Handschriften und gerade
einer so alten wie des Sinaiticus 494, sich nicht gescheut haben,
ihre Vorlage vielfach um- statt abzuschreiben, so bietet (10911
die Überlieferung der kyrillischen Viten, wenn eine Mehrzahl
von Zeugen erlaubt, sie zu kontrollieren., nicht entfernt ein selehes
Chaos wie z. B. das Leben des Styliten Symeon. Die 1\/Iönephe der
Sabasklöster dürften in erster Linie sich bemüht l1e,be11_ C1, ie
schriftstellerischen Denkmaler ihrer Stifter und I-Ieiligen zu

1 Die lšfandschrift war noch nicht in die Colbertina gelangt [vg1_
p. 626], als Ootelier im 3. Bande seiner Ecclesiae Graccae '›1z,0n,u.1;1Cnm
die Vita Sabae herausgab. Über die Handschrift, der er den Text eur.-
nahm, bemerkt er p. 574: llšletaphrastcam Sabae vitüøøı m.uli.1`. codíccs
MSS hmfius m'b'ıIs oontincnt, C'y1°í.ll1Ia.1ıam. autem in unico nactus sum,
co quídcm bonae notac, sed pro dolor, per mucorcm eov'rupf,o ac c:ı'c.\¬0_
Der Colbertinus 4461, jetzt Parisin. 1609 dürfte gemeint sein, der nur
die Vita Sabae enthalt. Cotelier trug dann, als sein Text fertig gedruckt
war, die Lesarten des Paris 502 hinter dem Text nach; ich habe sie
in meinen Apparat nicht aufgenommen. Daß den l\Iaurinern für die
kyrillische Vita Eutlıymii nur der Parisin. 502 zu Gebote sta.nd_ \\.-nf
ein Verhangnis; durch große Blattausfalle waren besonders wichtige
Stücke wie z. B. capp. 43. 45. 46. 49 verlorengegangen.
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pfiegen und zu erhalten; der unvergessene Name des Verfassers
mag einen gewissen Respekt vor dem VVortlaut dessen, was er
geschrieben, erzeugt haben. Tatsache ist jedenfalls, daß bei
der Herstellung eines Exemplars neben der Vorlage auch andere
Handschriften herangezogen wurden: 189, 19 ist zu dem aus
dem Namen der agyptischen Asketenwüste Zxvjrsı. verdorbenen
xløyrñ oder x7.í~m7 [xññoat G ist Schlimmbesserung] in V an
den Rand geschrieben -m`7v omjnyıf ei'3goı› šr åílåwı. Nicht
selten sind Varianten, die am Rande der Vorlagen standen, von
da aus in den Text der Haııdsclırifteıı gedrungen, z. B.:

22, 23 'ı:1`71›-'ı:ñç μowíaç [IIIW μ.a1'ı.x<u'w1' O] švwßıfvμoı' aZ'gsaı.ı›
öıà. [m`71† 'cñcr μavıfaç ôıà O] Tñç . . . ôı.öaoxa?.L'aç. Die erklarende
Glosse -co31›]llamxaıfwı› hat rñç ,uwfıfaç verdrangt, dies ist aber
spater an falscher Stelle wieder hineingekommen.

88, 20 fehlt vıgô -mjç fí›Qw,ıııšw7ç áígaç in O, steht aber am
Rand hinter μñlor, wohin es nicht gehört.

188, 13 1705 öè ågíorov noıμéroç [:1'zoı.μzš1›ocr årcsıfgov åyóμßwl' 01
. _. ıııaraaráwoç 'ıfô ëowiroô rvoıfμımoıf yéyoıßer 1jrcoQ17μé1fo1› 'ôrcô sfzoı-
μšrog årvaígov åyóμaror [ímô _ åyóμsvov fehlt 0]. åneıl/00'”
åg/áμm›o1› hinter noıμ.éa›oc: sind der Rest einer Korrektur, die die
ausgefallenen Wo1'te ißrøô-åyóμero1› naclıtrug.

163, 3 OÖ [ÃIL 1/6 OWG] ,m`/1› ållá. Zu oô μfyw å?.7.á war 511. 'ya Wil'
als Variante notiert; ahnlich 176, 22.

177, 26. 179, 20 haben die Varianten airzcír zu ôı.1;y1}aaaı9irıı.
und 29iz›oLaom§QLo1› zu sišwmjgıov eine leieht aufzulösende Kon~
fusion angerichtet. In unterhaltsamer 'Weise schieben sich
63, 14/15 die Lesungen nb rpıfôw síaıórrı. ê:mı.q›aí1›s-caı. und T05
qıíôov eirıórroa šmrpaíıfaraı. aôrcö in den Gruppen OC11, LV,
LVCn, O durcheinander. Sachliche Schwierigkeiten macht das
Schwanken zwischen omylaíov und orólov 168, 7. Mag GS SiCl1
um eine Saule oder eine Höhle des h. Kosmas handeln, auf
keinen Fall ist an den berühmten, stets mit Damianos verbun-
denen åwágyvgoç Kosmas zu denken. Da ferner die Saulen-
heiligen zu den Besonderheiten der syrischen Askese gehören,
Höhlen aber von Jerusalem in reichliclıster Fülle vorhanden
sind und im palastinischen Mönchtum eine große Rolle spielen,
so habe ich mich für amykaíov entschieden, obgleich nur omyliıíov
mit 105 0115201) oder om]/laíov xouf oder omilov überliefert sind.

Es ist schon erwahnt, daß 189,19 das richtige Zmjrsı. nur
durch eine Randbemerkung in V erhalten ist. Noch dünner

\
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ist das Rinnsal der Überlieferung, durch das 161, 22 Néoraßoa«
zoıi Zalagíar 'njw øjyaμovíar ÖıuÖé<§ao'Ü'aL xoctå xatgofóç [d_ 11_
nacheinander, s. das Register] gerettet ist. Alle von mir be-
nutzten Handschriften haben statt des typisch kyrillisclıen,
vom Zusammenhang gebieterisch verlangten za-cà xaıgofóg die
Korruptel K/lTAKP1'1VA.)_Ü', nur Coteliers Ausgabe bietet, ohne
Variante im Anhang, xurà xaıgoüç xgíraç, d. h. das richtige
KAIPOYZ' als Variante zu KPIIV/1.2.

Es gab also vor den Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts
solche, in denen Varianten und Korrekturen am Rand oder
zwischen den Zeilen standen. Das setzt Maımer voraus, die
sich um die Erhaltung des überlieferten Textes bemül1ten_
Aber die Mönche waren keine geschulten G-rammatiker; einer
means-io im technischen Sinne sind. die kyrillischen Viten nie
unterworfen un.d es blieb eine Sache .des Zufalls, wie weit sieh
in einem Exemplar die Arbeit des Vergleichens und Korrigierens
erstreckte. Zwischen. rezensierten und niehtrezensierten I-Iand-
schriften zu unterscheiden ist unmöglich; an jeder ist iınmer
nu.r teilweise gearbeitet. Wie weit ein xaññıygáqaoç unter den
Mönchen. es für seine Pflicht halt, seine Vorlage genau abzu-
schreiben, hing letztlich von ihm selbst ab; eine dureligehende,
Kontrolle hat es nicht gegeben, so wenig' wie eine methodische
Auswahl der Vorlagen.

Das drastischste Beispiel des .VVechsels zwischen vorzüglicher
Erhaltung des Ürsprünglichen und schlimmer Verderbnis ist
der Text der Hfandschrift O. Sie wird von vornherein dadm-(311
empfohlen, daß sie allein die xrırpıı/laíwaıç der Vita Eutllynlii
erhalten hat. Nichts spricht dafür, daß diese xoqøalaıfwaıç ein
spater hinzugefügtes Machwerk ist; das System, die beziflerte-11
zsrpálaıa an den Anfang zu stellen und die Ziffern im Text Zn
wiederholen, ist antikes Erbe. Das gute Vorurteil wird bestarkt
durch ei11e nicht geringe Anzahl von Lesarten, die nur i11 O
erhalten sind:

114,1 ßif note åyérısıoıf êv åre/lei ô'1›1ra 'cñı ñlmíaı _„«-go,
šôešıoíšro zai roöı rgıoμfıxagíoıı åszáarefl./l.c1' . . . @eoôoo'ı.'wı.. N111'
diese Fassung des Satzes, die åyéıfısıor als “nicht erwachsen'
definiert und zwischen dem potentiellen åôéxero [= aufnehnıen
wollte] und dem aktuellen êôısšroüro [hieß willkommen] unter-
scheidet, entspricht dem Zusammenhang; die anderen 1-Iss.
bringen durch die Änderung von åraleí in reíiısíou den Eunuchen

oı..3”Y..
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verkehrter VVeise hinein und verflachen das Ganze, indem Sie
von âôéxsro _ zai nur åôsšıoöro [šôéšaro] G übrig lassen

84, 10 ngoarpógov Ãóyov Zágw O: Zágw fıgoqvogmoö [rıgoqoøyuzoö O]
óyov LVCpn. Die Ünterscheidung zwischen ngorpogmóç und

è`1'ÖLå¶9'8T0§ ÄÖ)/0;, die C 11icl1t verstanden hat, hat hier nichts
zu schaffen; Kyrill bedarf der Gnadengabe des angemessenen
[aıgoorpógov = rcgénıorroç] Stils, Vgl. ågμoôíwç ovvrášaı 83, 20.

11, 15 [”AMám.oç a-:ai Zfvróôıoç oil'-ırwç rzgoı1ayogauo'μ.m›oı]. 16, 11.
18, 18 hat nur O das pleonastische oíírwç erhalten, das auch
bei Palladius nicht selten vorkommt [I-I. L. 12 p. 35, 2. 14 p. 37,
12. 19 p. 58,14. _ 1

19, 7 Ö . . . -rñç °A.ıf<ı-ırolñg orgarøylárøyç [O, airgamyyóç die an-
deren Hss] ist die korrekte Übersetzung von mag'is!,c†' milií/um
per O1*ı`entem, nicht orgarøyyóg.

Besondere Beweiskraft für den VVert von O hat, der Text
104,18. Bei der VVeihe des Sabas zum Presbyter sagt der
Patriarcli Salustios nach O: Ä)/Ö) /.Mirow Zeı.go19;er'›fcI_aç 'mi/1' Üzsıføıiı'
.êx15„Qo›aa 1/ıñfpor d. h. Gott hat ihn gewahlt, ich habe 11ur durch
Handauflegung die VVahl bestatigt. Statt )5eı.@oz9'::w§arıç bieten
die anderen Hss. åμ.avrô~r eilegyzsrijoııç, was den einfachen und
klaren Gedanken Wunderlich verschnörkelt. Die Änderung, die
nur von einem erdacht sein. kann, sich aber fast allgemein
durchgesetzt hat, ist veranlaßt durch die in der griechischen
Kirche aufgekommene und bis heute bestehende terminologische
Ünterscheidung von Z.sı.9o19eoıfa yjeıgofiicreíıf und Zaıgororıfu ;y;ı.Qo-
-mreírlz jenes wird von den niederen VVeihen gesagt, dies
kommt nur den Ordinationen des Bischofs, Presbyters und
Diakons zu]-. Im 6. Jahrhundert war die Terminologie noch
frei; im 14. Kanon des 7. Konzils [787] ist sie schon fest. Man
kann vermuten, daß die Neuerung der Epoche angehört, in der
der Konstantinopler Patriarch zum einzigen Leiter der östlichen
Reichskirche aufstieg und deren Formen die frühere Mannig-
faltigkeit einbüßten., cl. h. der zweiten I-Ialfte des 7. Jahrlnınderts,
nach den Eroberungen des Islam.

\ı,\›

1. Ich verdanke meine VVeishcit einem russischen, 1906 erschienenen
Buche [Ciny chirotesii i chirotonii] von Neselovski, in dessen Einleitung
[vgl. namentlich p. IV] die Terıninologie dargestellt ist. Von okziılen-
talischen. VVerkcn zitiert er Morinus, coınmcntarius de sacris ccclcsino
ordinationibus [Paris 1655, aucl1~Antwerpcn l595] III l, ll. -
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Diesen Stellen, denen noch manche andere zugesellt werden
können, stehen. andere gegenüber, die davor warnen, O als
coolezv optimus auszugeben. Es finden sich Schreibfehler, die
durch verkehrtes Raten unheilbar verschlimmert sind: 148, 26
MAKAPITHLQANNH aus IIIALQ MHNI; 163, 13 ENQEN_±1_
NHAØEN aus dem Namen ENØE/ll/INEIØ; 168,1 151-øo;›;,ı_›ío1›_aus
no).1›;ggom'ov; 26, 1.8 ami ånráror rôv aus övra I6, besonders ge-
fahrlich, weil ein Eigenname eingesehmuggelt wird. Nicht nur
Schreibfehler haben Ünheil angerichtet, es wird gelegentlich
auch willkürlich und schlecht geandert: 115, 25 -ıroiv är raíç §-/„_
xinyoíaıg Ccóvrwr für '(0311 är 'caíç xéllaıç C171' vıgoaogovμérwr; 121,
30 'njw Äaölcw für rcgôç 1:06; §1' rñı Zmigaı; 11.0, 18 šrıfxa aöroóo'
am Schluß eines Blattes für aısgıeyéafero -cñç rošr ôaLμo'ı›wı› ı9Qa_
(115171)-roç. 93, 9 ist μvj Ãvnñaaı trivialer als fisganañøaıg 116, 17
gibt nur xarà ôıárouu' [bei sich, ohne zu sprechen] rcQooa'ı›;,50_
μérov [ngooavlaßovμévov O] Sinn. Und so noch vieles andere,
1 Nur auf einen Vorzug hat O begründeten Anspruch: es ist
die einzige Handschrift, die in nicht wenigen Fallen allein gegen-
über allen anderen das Richtige bewahrt hat. VVenn das Sonst
vorkommt, was sehr selten ist, beweist es nichts: 115, 12 ôunfa-
oràcr W für ôvj åraorào der anderen ist keine Variante, sondern
Korrektur eines Itacismus: 76, 23 ist nur in C das für de11 Zu-
sammenhang unentbehrliche ~co5 åyíov erhalten. Trotzdem darf
man behaupten, daß alle Handschriften außer O Anrecht auf
Beachtung nur dann haben, wenn sie in Gruppen zusammen-
treten, oder, wie man es auch ausdrücken kann, wenn ihre Va-
rianten auf eine altere Vorlage zurückgehen. Die Autoritä.t.
dieser Gruppen ist verschieden. Vp z. B. bedeutet nicht mehr als
V allein; auch WG, mit denen S nicht selten zusamınengeht,
ist nicht hoch zu bewerten; doch kommen Falle vor, in denen
ihre Vorlage die richtige Lesung bewahrt hat, meist solche, in
denen die übrigen auseinandergehen:

146, 16 naıféxfltora WG: å'x19-Lara O mıra1›s;μ9~sı'o. rd LV
175, 1 önov êàr WG: ó':m/Jg är O ehrt Ö” är [rt dr V] LV, Wo

nach dieser Änderung auch das folgende generalisiert ist, ver-
kehrt, wie 175,4 beweist.

153, 25 aıäw WG: fehlt in den übrigen, weil šm:?.17aw3ı› voraus-
geht; vgl. 153, 2 wo ımbv nur in O erhalten ist. Sion ist die
'Mutter der Kirchen”, vgl. Itinera Hierosolymitana [CSELL 39]
p. 14.1, 6. 108,20. 306,17.
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178, 23 (1150 rgóyıaıa) åıféorøyøer VVG: å1fL'o"m7aL_1› O šarøyusıf LV
115, 4 åazooggíoaıfrog rñç øfiafloñmñç) zowwifíaa VVG: âxødvyaíao

zai xomfwríao O êzxløyoíao LV
Ähnlich 179, 5 öıá 'xs VV: zai Öıà LV xai åıá re OG
Mehr Gewicht erhalt die Gruppe, wenn O hinzutritt:
86, 8 ¶ıaQ> åløydsvóflßrwøi OVVG: rcagà rf/311 μm” aôroö örrwr LV,

was durch das gleich folgende q›om7ro3ı› (15:05 widerlegt wird.
102, 13 ngôg rô šggsır <xÜ'ro1`›g) ëröor [ë'rÖoi9*er G] (tàg åraymııfaç

Zgsíaç OGVV: årerôzsoša LV
111, 21 ßıwrmôr OVVG: ßiyrmôv LV

~ 112, 20 íxa1›1`71› OWG-: m:o?.íL1`71› LV, nicht falsch, aber weniger
eigentümlich; ízowóç wird damals gern für rcoliíç, wie μérgıoç
für ôlíyoç ßgaxfóg gebraucht.

146, 8 toi rc/SL ßaoı.7.eZ) .. . ôóšarra OVVG: 19:eorıı.m9é1fra LV
falsch, wie der Zusammenhang erweist. 0

Vgl. noch 85,20. 113, 2. 135, 25. 173,10.
179, 1. 180, 27. I

Dagegen hat die nicht ganz seltene Gruppe OG 11ur ausnahms-
weise Recht: 154, 26 wird der Artikel vor rñç ”A1frı.o;(áwı› rıgóa-'OQ0.C
durch Theodoros gegen LVW bestatigt; 177,2 âmrsμvioewç OG:
roör .šmreμøjoswr LVVV.

In der Vita Euthymii hat die Gruppe Cn eine gewisse Becleu~
tung

34, 10 rà (xaf omiróv On: -rà fehlt in den übrigen, wurde schon
von den Maurinern vermutet.

55, 8 6 (xai avamyaáμeroç Cn: 6 fehlt in den übrigen.
61, 1 μsra1ra'ı9'1§raL Cn: μerafåñıfaı OLV
73, 14 åxaıfåicöôeo Cn: åxa1'z9io5ö1] OLV
Das sind alles Kleinigkeiten; wichtiger sind die Falle, in denen

-O hinzutritt: _
33, 16 oiíra Ö 19'cZ(›/ç 0'012 'cñç fııagovoıfaç Gov 1Q1iı.?,'6l› OGH:

fern Lvp ` 7
37, 17 ßaaarífiwr xai åvfaımcör OCn: zur araumur fehlt LI p
38, 20 1:1`7ı› eixóra aöroñ êCorpcf›o'aμs1›, 'ıfôr raôr (16105 å,Lı,ı.áı'a/.1.1-tr

OCn: åCorpcôacıμs1f_a13ro17 fehlt LVp
43, 16 š'1›waı.1› M119” iifzóoraoır 1017 Äóyov yıgôç rf/r oágmı OCn:

zei?? iívıóoraow fehlt LVp

l_' `i vc:1-1' Lo 9° [O `i

YQ.ro

' 53,28 §7/ygáipwg ij åygáqıwo [vgl. Z. 23] OCn: 1') åyQá<pu›ç
fehlt LVp

'l`. n. U. 49, 2: Schwnri'/. 22

_.XX„mm/414_



1

1

1

K

3 3 8 I Handschriften

59, 11 μm?? fôμcöv xai 1ru3ı›'μaz9~° 'öμâç OCn: nai ~cc'ö1› μafl, Öμä;
fehlt LVp

78, 16 -ı:fI›1› ôè ovyysvoöv) azagaxaôlefoμévwıf oıÖ'ı:â› xai (zlaıóıfrtur
OÜ11: a'ô1:o'ö VL

79, 15 rñw rooavímyv) å19Qów› μeraßoÃ'›§1› 'ı9saaáμe1›oı OC11; 198010-á_
μevoı Zágw LV

Vgl. außerdem 40, 8. 55, 9. 59,12. 74, 17.
Die wichtigste Gruppe, der sich meistens p und S an den

interpolationsfreien. Stellen anschließen, ist LV; sie hält ge-
wissermaßen O das Gegengewicht. Ihr stàtrkstes BewalırungS_
zeugnis steht in der Bittschrift des Theodosios und Sabas an den
Kaiser Anastasius, die z. T. auch in dem Enkoinion des Tlıeg;
doros von Petra auf Theodosios erhalten ist:

157, 7 'caó-m71› tñıf . _- . ôéøyowf ôešaμémy zszíμsw/3; ñ óμs-céga yaÄ~›,:~-
vómç . . . 'ı9'eam'oaL mı'cašı,o§o'eı, . . .) vıam;Lo'μé1›02' (rô 'ôμéregor zgcíroç
. . . (bg 2417.. LV T,l1e0d.: aısmitoμéfıfowf Toíıfvı' [Öè VVG] šarw QVV Gr:
Ohne die Parallelüberlieferung bei Theodoros würde die Iııterpola,
tion schwer erkannt werden, da. 1,-ô ıåμá-cagor xgá-roç so aussieht als
sei es das Subjekt eines neuen. Satzes. Aber die vorzüglich bezeiıgte
'l`atsache, daß für einen solchen Satz das Verbum fehlt, e1'z\vi11g~f,
die Erkenntnis, daß -cô óμárısgoıf xgároç das weit zurückgeratefıe
Subjekt des ganzen Satzes wieder aufnimmt, um damit das
Partizip zu stützen, das die Drohung einleitet, auf die den
Mönchen alles ankam. Übrigens tritt auch in den folgenden
Zeilen 9 und 10 die Parallelüberlieferung für LV ein,

Einige andere Stellen mögen folgen:
144, 3 eôrpøyμíov (der Patriarch von Konstantinopel) LV: sô«ı§e@=_.

μíov OWG
157, 15 ¶ı„Q0'ı9'óμwo' LV Tl1G0d.: fehlt OWG
162, 7 μo1›c(›'mr01› LV: μówoıf OWG
162, 17 ai åeíac [kaiserlích] zelsóosıg LV: Üjeíaı fehlt OVV (der

ganze Passus ist in G ausgelassen). Ebenso 180, 6
165, 7 μøyô” ó'Ãwç) årorcñif xomf/311 (šv zazíμarı fıolláxıç LV;

årovofir 'Ü xo:/ufñıf OWG _
165, 10 xai fönèg xógov Ãaμßávwıf LV: fehlt OVVG, wohl \v@i1

es einem strengen Mönch anstößig vorkaın.
172, 16 argarôv amfayeígcu xai rcöv oaμageıroör xaraorgarsñcmr

LV: avvag/cZQuı.~.>§'aμaQsLro31† fehlt OWG
175, 13 -cfiv aÖ'ró19~L) 19\sμsÄLw19'eZaa1› (véav- rñç Üeoróxov šxzZ'›;o'ı'(ı;›

LV: reñsıwwfiieíaav [sinnlos] OWG

1
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178, 29 fmaow njw övíımf LV: azäoow wir rcoltreíaif OVVG
185, 18 7u'a1:u› síxov LV: aıía-ırw ëxorreç [wodurch dem Satz das

Verbum verloren geht] OWG
Vgl. ferner B. 164, 4. 13/14. 165, s. 107,12/13. 17. 168,26.

169,10. 22. 19. 179,19. 192,1.
Ich habe mit Absicht keine Vollständigkeit anstrebenden

Listen vorgelegt, die schon darum verlorene Mühe sind, weil
niemand sie liest; die angeführten Beispiele genügen, um folgende
Sätze aufzustellen:

Keine noch vorhandene oder aus Gruppen zu ersclıließende
Handschrift ist frei von Schreibfehlern, Auslassiuıgen und,
was das wichtigste ist, von willkürlichen Änderungen.

Nur einzelne .l¬1andschriften [G›, S, n] entstcllen den Text
durch mehr oder weniger ausgedehnte Metaphrasen. Diese
fallen den Schreibern jener Handschriften zur Last und reichen
nicht höher hinauf. Ein Unterschied zwischen. Handschriften
von Sammlungen und Handschriften von Menologien laßt sich
nicht feststellen, man kann das auch dahin forınulieren, daß
Kyrillviten. dLu'chweg aus Sammlungen in die Menologien ge-
langt sind.

Das Bemühen, durch 1-leranziehen anderer Exemplare den
Text von Fehlern zu reinigen, ist deutliclı zu beobachten. Doch
ist dies Bemühen nimıner eine konsequente Diortlıose; auto-
schediastische Seh]immbesserungen kommen oft vor.

Es gibt keinen Arehetypus und keinen Stammbaum.
Diese Feststellungen bestätigen die aus allgemeinen Gründen

naheliegende Annahme, daß kein yQaμ.μa-mw'g unter die Mönche
geraten ist, der geschult genug war, um die zuverlalssigsten
Exemplare auszuwälhlen und aus ihnen einen Text aufzu-
bauen, der als Norm dienen konnte. Der moderne Herausgeber
kann dies Gescliaft nicht nachholen und darf seine Leser dariiber
nicht im Unklaren lassen, daß der von ihm hergestellte Text
vielfach unsicher ist, auch unsicher bleibt, wenn zu seinen Hand-
schriften noclı andere hinzukommen, die, wenn auch in manchem
besser, doch ihrer Entstehung nach nicht wescntliclı von jenen
verschieden sind. In all den Fällen .namlich - und deren gibt
es viele --, in' denen die Varianten nach Sinn und Sprachgebrauch
gleichwertig sind, wird die Auswahl mehr oder weniger will-
kürlich mid subjektiv bleiben, da keine 1-lfandsclırift oder
Handschriftengruppe eine solche Autorität hat, daß ilıre Les-
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340 II Kyrills Datierungen

arten von vornherein den Vorzug haben. Mit dem Zaubernıittel
des “Rhythmus° ist nichts zu machen, da Kyrill ihn, soweit ich
sehe, nicht beobachtet. '

Es versteht sich von selbst, daß solche Erörterungen über die
Art, wie die in den Handschriften vorliegenden Texte Kyrills
entstanden sind, sich nur anstellen lassen, wo mehr als zwei
oder gar nur eine il-Iandschrift vorhanden sind. In der Vita Theo-
dosii ınuß man sich zwischen L und V durchhelfen, so gut es
eben geht; in der des Theognios und des Abramios ist man
dem Zufall einer Handschrift preisgegeben.

I1 Kyrills Datierungen
Kyrill hat wegen seiner haufigen und praezis fornıulierten

Zeitangaben von den Neueren viel Lob geerntet, aber diesen;
Lob entspricht die Sorgfalt, mit der sie auf unsere Zeitrechnung
reduziert und wissenschaftlich untersucht sind, nur unvoll-
koınmenl. Zuzugeben ist, daß der Mangel eines zuverlässigen
Textes schwer hinderte. Ich habe mich daher als Herausgeber
verpflichtet gefühlt, ıneinen Text fortlaufend mit cl1ı'oı1ologisc11<->11
Noten zu versehen, daınit bei jedem Datum der Leser sofort
darüber orientiert ist, was es bedeutet und ob es frei von U1_1_
genauigkeiten oder VVídersprücl1en ist. Mit diesem notwendigen
und unentbelnrlichen Detail ist aber das Kernproblem nicht in
Angriff genommen, geschweige denn. gelöst. Die Mönclısviten,
wie z. B. Gerontios° Leben der jüngeren Melanium; die Viten
der Styliten Symeon und Daniel, Antonios' Bio; des Georgios
von Choziba oder der Aeıμcíw des Iohannes Moschos, um von dem
.Prototyp der Asketenvita, Athanasios' Leben des Antonios,

1 Üsener, der hl. Theodosios p. XX 22 [1890]: ich hoffe an a.nd@-;-em.
orte den chronologischen crimg aus Kyrillos zusazııwiıcøızustcllcøzr. Die
Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Diekamp, Die origenistischen Streitig-
keiten im sechsten Jahrhundert und das fünfte allgemeine Iíonzil
[1899], hat nur eine Reihe von Datierungen, diese aber gewissenhaft
und gründlich behandelt; in einem prinzipiell wichtigen Punkte muß
ich ihm allerdings widersprechen. Aus dem Aufsatz v0ı1 Th. I-Ierniann,
Zur Chronologie des Kyrill von Skythopolis [Zeitschr. f. Kirchen.
geschichte 45 (1926), 3l8ff.] habe ich nichts entnehmen können, was
beachtet oder widerlegt zu werden verdiente, außer der Emendation
[p. 335] von šrsı in éäcrwı S. 226, 28, die ich freilich schon selbst ge-
funden hatte.
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zu schweigen, enthalten Daten gar ııicht oder 11ur vereinzelt.
Hieronymus begnügt sich iın Epiiapliiuøøı Paalae [ep. 108]
mit der Grabschrift, die das Todesdatum, ein paar Intervalle
und das Lebensalter enthalt. Palladius gibt in der H. L. das
Jahr seiner Ankunft in Ägypten an [p. 15, 6] und überläßt es
nachrechnenden Lesern, die hier und da eingestreuten Intervalle
richtig zu deuten. Die Zeitanspiel.ung am Anfang der fı/'7'stor7§a
monachorzmø, in Aegypto ist kein Datum im eigentlichen Sinne.
Weiterer Beispiele bedarf es nicht, um als Tatsache zu erweisen,
daß umstàlndliche und genaue Datierungen der traditionellen
Form der Asketenvita fremd sind. Eine nachdenkliche Be-
trachtung dürfte geneigt sein, zwischen dem Bemühen feste
Zeitpunkte im diesseitigen Aion festzulegen und der unauf-
hörlichen Versenkung in die zeitlose Ewigkeit einen prinzipiellen
VVidersprueh zu finden. Je eigenartiger also die kyrillische Vita
durch ihre Datenfülle ist, u.m so notwendiger ist es, diese Fülle
als ein Ganzes zu fassen und bei der Umsetzung der einzelnen
Angaben in unsere fortlaufende Jahrzahlung sich nicht zu be-
ruhigen.

Zunàlchst gilt es, die versclıiedenen Arten, nach denen Kyrill
die Jahre bezeichnet und zahlt, vorzuführen. An erster Stelle
steht die Indiktion [vgl. das Verzeichnis Register V s. í1†ômríwı†oç],
bei der immer 15 Jahre nacheinander gezalılt werden, und
dann die Nuınerierung von Neuem beginnt. Das Anfangsjahr
dieser löjahrigen Perioden ist das ägyptische, julianisch regu-
lierte Jahr des 1. Thoth (29./30. August) 312/13. Aus der Steuer-
praxis hervorgegangen, ursprünglich 11ur für den praktischen Ge-
brauch bestimmt, ist die Indiktion in Ägypten schon im 4. Jahr-
hundert zur Datierung verwandt und hat sich von da aus
über das ganze Imperium verbreitet, indem aus kalendarischen
Gründen der 1. September für den 1.. Thoth gesetzt wird. Zur
Zeit Kyrills und schon erheblich früher ist sie die gewöhnliche,
die Praxis beherrschende Jahresbezeiclınung. Ihr unmittelbarer
Zusammenhang mit dem Steuerjahr ist S. 177, 2 noch Cleutlíßll
zu erkennen. Für den datierenden Erzähler von Vergangenheiten
ist sie unbequem, da die Perioden selbst nie, wie z. B. die Olym-
piaden, durchgezahlt sind. Zeiträume, die über 30 Jahre nicht
hinausgehen, machen noch keine Schwierigkeiten; auch Kyrill
datiert einmal nach einer 'abgelaufenen” Indiktion [IS4-, 13],
d. 11. nach einem Jahr'der abgelaufenen Periode. Liegen die zu

ø
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datierenden Ereignisse aber weiter zurück, werden die In-
diktionszahlen vieldeutig; die auf die Indiktion gestellten Todes-
daten der Grabsteine spotten der Reduktion. Kyrill hilft diesem
Mangel m.it durehgehendem Erfolg ab, sei es daß er eine zweite
Datierung daneben stellt, sei es daß der Zusamınenhang die
löjahrige Periode, zu der die Ziffer gehört, von vornherein
festlegt. Einmal passiert ihm dasselbe wie vielen Menschen der
Jetztzeit, wenn sie bald nach Neujahr Briefe schreiben, daß
er die Indiktionsziffer nicht um eine Einheit vorsehiebt [93, 14
vgl. 54, 13]; ein solches Versehen diskreditiert die erstaunliche
Sicherheit nicht, mit der der jugendliche Schriftsteller sein
chronologisches Instrument handhabt.

Diekamp hat allerdings behauptet [p. 15], daß “in de11 Schriften
Kyrills ein ganz konstanter, zum ersten Male im April 531 a.uf_
tauchender Irrtum in den Indiktionsangaben nachweisbar'
sei; Kyrill setze vom April 531 an die Zahl der Indiktionsjahre
um eines zu niedrig an. Er geht aus von der unleugbaren
Tatsache, daß Kyrill für das Todesjahr des Sabas _ Tag und
Monat stehen. so fest wie nur möglich _ zwei Datierungen ge_
geben hat [vgl. die ausführlichen Noten zu 183, ôff. 214, 4111]:
5'. Dez. 1. ind. X =VVeltjahr 6024 (Inkarnationsjahr 524),
2. alle anderen Datierungen _ 532. Der VVochentag [Ferie 1
nach 182, 25] beweist, daß die Jahreszahl 532 richtig ist. A11
einigen Stellen [192, 13. 196, 17. 200, 3; mittelbar auch 189, 10]
datiert Kyrill zugleich nach der Indiktion und dem Jahr nach
dem Hinscheiden des Sabas. Diekamp nimmt dies Intervall
als feste Größe und rechnet es von dem richtigen Todesjahr ab;
diese Art der Rechnung zwingt ihn in allen vier Fällen, die In_
diktion um eine Einheit hinaufzuschieben; das erhebt er damn
zu der oben ausgeschriebenen These. Obgleich sie allgemein
angenommen zu sein scheint, habe ich ihr von Anfang an Die
zustimmen können. Zunachst lassen sich die angeführten Stellen
erklären, ohne daß die Indiktionen verschoben zu werden
qrauchen, durch die Annahme n'a3mlic_h, daß Kyrill die Da-
tierungen nach dem Todesjahr auf ind. X stellte und das Inter-
vall zwischen dieser Indiktion und den ihm gegebenen Daten
der Ereignisse durch Abzàšhlen gewann. Bei einer solchen
Berechnung bleiben die Indiktionen intakt und braucht nur,
weil ind. X als Ausgangspunkt nicht richtig ist, das Intervall
um eine Einheit verkleinert zu werden, damit es richtig wird.



Indiktion 3 43

Daß aber dies Verfahren nicht nur plausibler, sondern auch
absolut genommen richtiger ist als das von Diekamp einge-
schlagene, laßt sich nachweisen. Kyrill hat nicht nur das Datum
ind. X für richtig gehalten - er bringt es an zwei Stellen --,
er hat auch dieses Indiktionsjahr mit Hilfe der von ihm zitierten
alexandrinischen Xgovmá [s. u.] in ein Weltjahr umgerechnet,
das dem Nachschaltjahr 30. August 531-28. August 532
611l§SP1?í0111>1. Gegen die Diekampsche Verschiebung der Indik-
tionsziífern spricht ferner, daß auf diese Weise Daten von Er-
eignissen unsicher werden, die Kyrill selbst erlebt hatte, deren
Jahr, d. h. deren Indiktionsziffer, ein integrierender Bestandteil
seiner Erinnerung sein mußte. Hier kann auch der strikte Gegen-
beweis gegen Diekamps These einsetzen. Die Kyrills Erdendasein
bestimmenden Erlebnisse waren die Reise von Skythopolis
nach Jerusalem, die sich daran anschließenden Besuche bei
dem Hesychasten Iohannes in der Großen Laura und der Eintritt
in das Koinobion des Euthymios [216, Sfl. 71, 1l1f.]. ' Als Zeit
der Reise gibt er an den November der Indiktion VI [2l6, 9],
nach der regulären Reduktion 542; die Parallelstelle 71, 11, die
Diekamp allerdings nicht bekannt sein konnte, nennt dies Jahr
das 6. Regierungsjahr Iustinians = 1. April 542/43, die In-
diktion ist also richtig. Das 90. Jahr des Hesychasten = 543
wird 216, 8 mit der Indiktion VI verkuppelt, weil Kyrills beide
Besuche bei ihm in dies Jahr fallen; die bestimmte Datierung
des Eintritts in das Koinobion auf den Juli. ind. VI = 54-3
schließt jedes Mißverstandnis aus.

Ein zweites Erlebnis Kyrills war die Übersiedelung in die
Neue Laura, nach seiner ihn selbst betreffenden, also unbedingt
zuverlässigen Angabe am 21. Februar ind. II. Nur die der Regel
entsprechende Reduktion der Indiktionszilfer auf 554 gibt einen
Zeitpunkt, der dem Zusammenhang der Ereignisse entspricht.
Die 5. oekumenische Synode verhandelte über die drei Ka-
pitel in den Sitzungen vom 5. Mai bis zum 2. Juni 553; die De-

] 1 Diekamp [p. 11] durfte Loofs [TU 3, .l/2 p. 279] nicht zugeben,
daß 'bei der Unsicherheit der Angaben nach anni mundi und anni
inearnationis' die Ziffern des VVelt- und Inkarnatíonsjaln-es nicht als
Zeugen von Belang gelten können. Das alexandriniseho \Vcltjalır
ist eine mit absoluter Sicherheit reduzierbare chronologische Größe;
außerdem genügt der Vergleich mit der Datierung von Eutlıyınios'
Tod, als dessen Jahr 473 feststeht [60, lfi.], um die Identitíit des
Vveltjahres 6024 mit ind. X = 531/2 vor jedem Zweifel zu sichern.
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344 II Kyrills Datierungen.

krete gegen Origenes, Didymos und Euagrios waren, wie Diekamp
mit umfassender Gelehrsamkeit und vorbildlicher Kritik nach-
gewiesen hat, vorangegangen. Der Kaiser schickte die Dekrete
der Synode nach Jerusalem; sie wurden von den palastinischen
Bischöfen mit einer Ausnahme angenommen [199, 7 íf.]. 8 Mo-
nate brachte der Patriarch Eustochios damit hin, um die Ori-
geniasten der Neuen Laura im Guten zur kirchlichen Gemein-
schaft zurückzuführen; als sic fest blieben, ließ er sie durch
Soldaten vertreiben. Auch wenn man, was nicht nötig ist,
volle 8 Monate in die Rechnung einführt, bleiben zwischen dem
2. Juni 553 und dem 21. Februar 554 außer .ihnen noch 19 Tage
übrig, die für die Übermittlung der Synodaldekrete von K011-
stantinopel nach Jerusalem durch kaiserliche Kuriere und eine
Sitzung der in Jerusalem anwesenden Bischöfe ausreichen1_
Dagegen erzeugt die Verschiebung des kyrillischen Datums auf
den 21. Februar 555 ein Vacuum von einem ganzen Jahr,
ausreichend, um einen 71101701' fuacuvj zu erzeugen, der sich nicht
vorstellen kann, daß Kyrill ein solches Zaudern gegenüber
einem kaiserlichen Befehl und den Dekreten einer oekumenischen
Synode ohne jede Motivierung berichtet haben sollte.

Diesen beiden Stellen lassen sich noch andere von nicht ge-
ringerer Beweiskraft hinzufügen. Der Hegumenos der Großen
Laura Konon, der durch seine gewandte Diplomatie die Orige-
niasten schließlich besiegte, kam am Anfang von ind. XV nach
Konstantinopel, d. i. im September 551. Es geht nicht an, mit
Diekamp die Indiktion hinaufzuschieben und den September
552 anzusetzen. Kyrills Erzählung kann nur so verstanden
werden, daß die 5. oekumenische Synode erst berufen wurde,
als Konon schon gerauıne Zeit in Konstantinopel verweilt [vgl.
198, 7_9] und sich allerlei ereignet hatte, was Monate gedauert
haben muß, die Wahl des Makarios zum Patriarchen durch die
Origeniasten, die Prügeleien in Jerusalem, das Eingreifen des

1 Die Constitution des Kaisers Iustin, die auf Grund eines frühestens
am 21. Juli 518 abgefaßten Berichtes der konstantinopler švôıyμoüaa
an den Patriarchen [Act. Oonc. t. III p. 62, 33 = M VIII 1043] befahl
die vier Synoden in die Diptyehen aufzunehmen, wurde schon ani 6. Au-
gust in Jerusalem proponiert [l.62, 17]. Daß “alle' palästinischen
Bischöfe die Dekrete der Synode von 553 unterzeichnen mußten,
steht durch Kyrills Zeugnis fest [199, 8], aber die Unterschriften der
von Jerusalem Abwesenden Wurden naehtrâiglich eingeholt.
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Kaisers, der Makarios vertreibt und einen anderen Patriarchen
einsetzt. Andererseits hat Diekamp selbst bewiesen [p. 1031], daß
die Synode schon vor Menas' Tod am 24. August 552 vom Kaiser
berufen ist. Also kann Konon nicht erst im September 552 nach
Konstantinopel gereist sein.

Sabas begab sich im April ind. VIII, also nach der korrekten
Reduktion 530 im Auftrag des Patriarchen und der ârôiyμoôaa
von Jerusalem an den Hof nach Konstantinopel um wegen der
Schaden die der samarische Aufstand im Jahre 529 [vgl. die Note
zu 172, 1] angerichtet hatte, einen Steuernachlaß für Palaestina I
und II zu erwerben [17 3, 4fl.]. Die Nachlasse, Aufwendungen
und Stiftungen, die Iustinian auf Sabas' Petitionen hin bewilligte,
sind so speziell und detailliert angegeben, daß Kyrill eine Ab-
schrift der kaiserlichen Constitution vor sich gehabt haben
muß; es wird für ihn. nicht schwer gewesen sein, sie vom Patriar-
chat zu erhalten. Ein Paragraph der Constitution gewährte
beiden Provinzen einen Steuernachlaß im Betrage von 13 can-
t(m;ıø'ı`a Gold für die bevorstehenden Steuerjahre [êm1›.sμ7jası.ç]
VIIII und X = 530/31, und 531/32, die auf die laufende Indiktion
VIII = 529/30 folgten. Die Bewilligung wird sinnlos, wenn
ind. VIII ein Jahr vorausgeschoben wird; die Verschiebung oder
das “Mißverstandnis' kann auch nicht auf die einer Urkunde
enignonnnenen Ziffern der beiden årıwaμøjosıç ausgedehnt werden.

Der Stifter und erste Hegumenos des nach ihm benannten
Kojnobion Theodosios starb am 11. Januar 529 [i11d. VII
.J 22. Monat der Regierung Iustinians; 239, 28], sein Nachfolger
Sophronios am 21. Marz ind. V = 542, nach einer Amtszeit von
=14„ Jahren und zwei Monaten' [241, 1]. Darin steckt ein falsches
Plus von zwei Monaten, dem Abstand zwischen dem Januar
des ersten und dem März des zweiten Datums. Ich habe daher
xai Ö150 μñmg beseitigt als ein Versehen, sei es eines Abschreibersl,
Sei es, was ich für weniger wahrscheinlich halte, Kyrills selbst.
Usener änderte die Indiktionsziífer, andere werden verziehen, die
Zahl der Intervalljahre zu korrigieren, beides ohne Evidenz.
Eines aber steht fest: gegenüber den oben erörterten, keinem
Zweifel unterliegenden Fallen reicht diese eine fehlerhafte Stelle
_í,_./à-fg-

1 Die Überlieferung der Theodosiosvita ist armer als die der großen
Viten und beruht nur auf zwei Hss., die gerade in Datierungen schwere
Differenzen aufweisen, vgl. 239,21. 26/27.
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als Fundament für Diekaınps These nicht aus. Diese These
schafit die Tatsache nicht hinweg, daß Kyrills Bezeichnungen
von Sabas” Todesjahr, wenn sie auf unsere durchzählende Ära
reduziert werden, ein falsches und ein richtiges Jahr ergeben.
Es bleibt nichts anderes übrig, als diese Tatsache zuzugeben und
ihre Erklärung in zwei Fragen aufzulösen, wie Kyrill zu der
unrichtigen Indiktionsziifer gekommen ist und ob er die Diffe-
renz der beiden von ihm angegebenen Todesjahre bemerkt hat.
Auf die zweite Frage kann nur mit einem runden__Nein geant-
wortet werden: Kyrill lıatte keine durchzählende Ara zur Ver_
fügung, auf die reduziert die Datierungen sich als nicht gleieh-
bedeutend erweisen mußten.

Die alexandrinische Vlfeltära war ein solcher Prüfstein niel11;_
Ihrem Ursprung nach war sie eine Spielerei, wahrscheinlielı des
ägyptischen Mönches Annianos, erwachsen aus dem Zufall,
daß Ostern 361 der 19jahrige Mond- und der 28jährige Sonnen-
zyklus der alexandrinischen Osterberechnung beide die Zifler 1
aufwiesen, also ein 532jä.hriger Paschalzyklus begann. Dieser
Zyklus wurde als der 12. gezahlt, die abgelaufenen 5852 11111; dem
1. Thoth = 29. Aug. beginnenden ägyptisch-julianisclien Jahre
als 'Jahre der Welt' definiert, so daß als erstes Jahr 29. Aug.
5493/2 v. Chr. zu rechnen ist. Man wollte damit den Anschluß
an die chiliastische Konstruktion des S. Iulius Africanus er-
reichen, der 6000 Jahre als VVeltdauer im Ganzen, die letzten
500 Jahre als die Zeit nach der Inkarnation Christi ansetzte;
die von der Weltära abhängigen alexandrinischen Inkarnations-
jahre beginnen denn auch mit 5501' = 8/9 n. Chr. Es hat noch
lange gedauert, bis diese Weltära, oder richtiger ihre leieht ab-
geänderte konstantinopler Forın [Jahr 1 = 1. Sept. 5509/OS
v. Chr.] zu praktischer Datierung gegenwärtiger oder jüngst
vergangener Ereignisse direkt verwandt wurde; 'zunà;C11Sf-,
brauchte man sie für chronologische Probleme der Evangelien
oder der Genesis. Die von Kyrill lJe11111JZ11G11 XQÖVOL waren mit
drei pseudonymen Verfassernamen dekoriert. Hippolyt ist wegen
.de1'°Armcro?1m7) amgáôooıç, die wie die Ubersetzungen verraten,
-in Ägypten populär war, ein Apostelschüler gewordenl; sein

~ e » ,1 Palladius hat aus einem 'sehr alten Buch' mit dem Titel Inno/.vroıi
-mi 7/vwgí/.ıov vruüv dmoo-ró}.wv die, -zweifellos späte, Legende entnommen.
die er H. L. 65 erzählt [vgl. ZNT 36, 204]; wie sie in die von Kyrill
benutzten Xgóıfoı. geraten sein soll, ist nicht abzusehen und nichts
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Name war noch mehr wegen seiner Ostertafel mit den Ver-
suchen die alttestamentlichen und das Passahfest der Evangelien
in seinem Zyklus festzulegenl als wegen seiner Chronik in
den Titel gesetzt. Auf “Epiphanios den Kyprioten, kann der
Verfasser erfindende Verfertiger des Titels nur verfallen sein,
W611 er eine mehr oder weniger genaue Kenntnis von dessen
Weí±;sc_hWeifi.ge11 Auseinandersetzungen im Panarion [51, 22fi`:.
70, 9ff.] und dem von Holl [Ges Aufs. 2, 20411.] veröiientlicliten
Brief hatte. Ein sonderbares Gespenst ist der dritte Autorname,
<1-Ieron der Philosoph. und ]3ekenner”. Tillemont [9, 712f.]
hat nach Coteliers Vorgang darin jenen Heron erkannt, an den
die 25. Rede Gregors von Nazianz gerichtet sein sollte, der aber,
wie I'Iieronymus [de uir. illustr. 117] wußte, nichts War als ein
Beinanıe oder ein Pseudonym für den Kyniker Maximus, die be-
kannte Kreatur des Petros von Alexandrien, dessen V_ersuch den
konstantinopler Thronos zu usurpieren vom konstantinopler
Rejglıskoıizil 381 formell verurteilt war und der sich schließlich
auch in Alexandrien unmöglich gemacht hatte? Er durfte
daher nicht als eine von Gregor gefeierte l?ersönlichkeit Nach-
ruhın genießen, sondern mußte das einem sehattenlıaften Doppel-
gänger überlassen. Aus diesen dürftigeii Gegebenheiten meine
ich übßr die Xgóroı des pseudonymen Dreigestirns folgende
Schlüsse ziehen zu dürfen. Es war ein ]Yaa;;á2ı.o1†, in dem die
Konstruktion der YVelt- und Inkarnationsjahre erläutert war,
das ferner eine Tabelle enthielt, die die Indiktionen von ihrem
Anfang [312/13 nach dem Chron. Pasch. 1'). 522, 15] mit 1011011
Jah;-eii glich. Das Buch wird schwerlich spáılter als ein Menschen-
altey; nach Epiphanius Tod^[404] entstanden sein, aber solche
Tabelleiı lassen sich leicht fortsetzen. Kyrill hat das Buch nur
diesßr Tabelle Wegen benutzt, uın die Jahre, in denen Euthy-
mios und Sabas zu den Heiligen eingegangen waren, mit be-
sonderer Feieirliclılieit zu bezeichnen, indem er die Indiktionen
in djeÄren übertrug, die dadurch, daß sie mit der Wleltsehöpfung
oder der lfnkarnatioıı begannen, gewissermaßen gelıeiligt Waren.

Steh-1; der Annahme im VVego, daß pserıdohippolytisclio Sclırifteıı in
Ägypten mehrfach umliefen. -

1 Vgl. Abhandlg. d. Gött. Ges. fl. \Viss. N. F. VIII 6 p. 34.
2 ZNT 34, 201. 204. 205f. 208. Über den Titel von Gregor. or.

Vg1_ Stävlilín, Altclıristl. grioclı. Literatur l4.l92.
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Geschichtliche Daten hat er in dem Buch nicht gesucht; ver-
mutlich standen keine drin.

Nur selten [s. Register V s. ómıraía] verwendet Kyrill die
zweite offizielle Jahresbezeichnung, die nach dem Consulat,
entweder bei den absichtlich mit besonderer Eeierlichkeit aus-
gestatteten Datierungen von Euthymios” und Sabas' Tod oder
in Anlehnung an ein weit zurückliegendes historisches Ereignis,
dessen Jahr in jeder Chronik zu finden war. Über das Geburts-
jahr des Sabas s. u. _

Diesen beiden Datierungsweisen. fügte Iustinian durch nou. 47
[31. Aug. 537] noch eine dritte hinzu, das effektive Regierungs-
jahr; aus der Gleichung Jahr XI = ind. I [537] bis zum 31. 1\'Iâtrz
[538] ergibt sieh, daß die Zahlung mit dem 1. April 527, dem
Datum. seiner Erhebung zum aagustfas, beginnen sollte. Danach
hat Kyrill. seine Reise von Skythopolis nach Jerusalen datiert
[71, 12]; in zwei anderen Fallen [239, 29. 184, 1] auch die 537
vorgeschriebene Zahlung auf frühere Jahre [529 und 532]
übertragen.

Der Text der iustiııianischen Constitution zeigt deutlich, daß
bis dahin. eine offizielle Datierung nach Kaiserjahren nicht
existierte; die beziiferte twlbufmlcia potestas, die unter Anastasius
noch in die kaiserliche Ti.tulatur gel.egentli.ch eingebaut Wurde,
war keine Datierung im eigentlichen Sinne. Trotzdem kommen
Datierungen nach Kaiserjahren bei Kyrill vor [s. Register V
unter Magmcwóç. _/láwvl. ”A.1›aará<nog] und es erhebt sich die
Frage, wie sie reduziert werden sollen. In den chronologischen
Noten habe ich mich an die effektiven Regierungsjahre gehalten,
mit dem von vorneherein zu erwartenden Resultat, daß diese
Methode versagt. Viehnehr ist ein mit dem Kalenderjahr aus-
geglichenes Jahr anzusetzen, wie es die Chroniken verwenden
[vgl. Mommsen, Ges. Schrift. 6, 344iiF.] und zwar in der Fornı,
daß das erste volle Regierungsjahr als 1. gezälilt wird. Die
Entscheidung bringen folgende Falle:

-224,11 9. Jahr Leos = Anfang von ind. V = Sept. 46G_
Die Gleichung stimmt, wenn von 458, Leos erstem vollen Re-
gierungsjahr ab, oder kürzer gesagt postnumerando gezahlt wird.

140, 1 3. Jahr des Anastasius = Beginn von Elias” Patriarchat,
bald nach dem 23. Juli 494 [ll6, 1]. Auch hier verschwindet

1 Nachzutragen im Register ist das 16. Regierungsjahr = 473 60, 14.
Als erstes ist 458 gerechnet.
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die Ungenauigkeit, wenn man 492 als 1. Jahr des Anastasius
zählt.

Dieselbe Zahlweise führt auch i11 den Fallen, in denen nach
effektiven Regierungsjahren gerechnet werden kann, zu richtigen
Resultaten: 201, 16-18 4. Jahr Marcians = ind. VII = 8. Ja-
nuar 454, also 1. Jahr = 452; über 60,14 s. oben S. 3481.

Von Martyrios an sind Amtsantritt und Tod oder Absetzung
der jerusalemcr Patriarchen genau datiert, bei Salustios und
Iohannes auch die Amtszeiten angegeben [115, 27. 170, 2].
Diekamp hat danach die Chronologie der damaligen Patriarchen,
vor allem die des Elias in Ordnung gebracht [13. 15if.]; Petros
Tod muß allerdings 551, nicht 552 angesetzt werden [198, 5;
s. o. S. 3452]. Gewisse Schwierigkeiten macht die Zeit des Anasta-
sios. Fest steht, daß er Anfang Juli 478 starb [(52,13 98,11.
14], nicht Anfang Januar; die Lesung des Metaphrasten ›Ia1›o1›a-
Qíov, die Diekamp [p. 10] irreführte, ist durch das einstimınige
Zeugnis der Kyrillhandschriften widerlegt. Für die Datierung
des Amtsantritts stehen vier Gleichungen und die Angabe 52, 3
zur Verfügung, daß er im Juli. stattfand:

95, 3 Eutlıynıios starb [20. Jan. 473, 59, 23ff.] šrovç newe-
zaıôawárov -nig ísgaggíaç ”A1›ao'racn'ov. Bei effektiver Zah-
lung kommt Juli 458/459, bei der Rechnung postnumerando 459
als 1. Jahr heraus, als Datum des Amtsantritts jedenfalls
Juli 458. '

98, 11 106 rwaagaxoaroñ rñç øjlmíaç (des Sabas) xgórov [478,
Consulatsjahr nach 87, 9], âr (EL yggórwı [in welchem Jahr] _ . .
”A1›aotá0Loç rôv êrıfea›4aı,öéxaro1› är rñıazargıaggıfaızıñøygoßcag årıavrôr
šire/le¶5'm7ae1› är ågxñı, T05 °IovÃıfov μoyróg. Die Gleichung wird richtig
nur, wenn Anastasios Amtsjahre postnumerando gezahlt werden
von Jahr 1 = 459; aıinygaôaaç ist dadurch veranlaßt, daß Anfang
und Ende in denselben Monat fallen.

224, 10 18. Lebensjahr des Kyriakos [466 nach 223, 5]
= 8. Aıntsjahr des Anastasios = 9. Regierungsjahr Leos [466
nach der Zahlung postnumerando, s. o.] = ind.. V Anfang
[Sept 466] Auch hier ergibt nur die Rechnung postnumerando
ein zweifelsfreies Resultat. .

Also darf Anfang Juli 458 als Datum von Anastasios Amts-
antritt und Iuvenals Tod angesehen werden; dann aber ist die
vierte Gleichung unrichtig:
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K51, 22 83. Lebensjahr des Euthymios [August 459/60]: Tod
Iuvenals nach 44 Amtsjahren und Anastasios Amtsantritt An-
fang Juli. Auch die Zahl von Iuvenals Amtsjahren ist falsch,
vgl. die Note. j

Es darf also angenommen werden, daß die Regierungsjahre
der .Kaiser von Marcian bis Anastasius und die Amtsjahre der
Patriarchen Iuvenal und Anastasios aus einer Chronik, genauer
gesagt, aus Oonsularia entlehnt sind, keinesfalls aus den pseudo-
nymen Xgóroc, die oben besprochen sind. Ihre Angaben waren
nicht frei von Fehlern. Die Zahl von Iuvenals Amtsjahren ist,
wie schon gesagt, zu hoch angegeben; Kaiser Zeno ist nicht
478 [62, 14. 98, 1.5], sondern schon 476 als Sieger von Isaurien
nach Konstantinopel. zurückgekehrt; andererseits ist die Notiz,
daß seine Abwesenheit von der Hauptstadt zwanzig Nfonatg
dauerte [98, 16], richtig und wervoll. Dagegen sind die zutreffen-
den und genauen Daten. über die Patriarchen von Martyrios,
ab nicht aus ein.er Chronik entnommen, sondern gehen auf die
offiziellen Listen. des Patriarchats zurück, die Kyrill direkt oder
indirekt zugänglich gewesen sein müssen.

All diese Datierungen verbinden das Leben der von Kyrill
dargestellten Heiligen irgendwie mit der Außenwelt; die Dar-
stellung ihrer Existenz als Asketen, das Ziel der kyrillisclıen
Biographien, wird zeitlich geordnet durch die Zahlung der
Lebensjahre [vgl. die Zusammenstellungen im Register V u111;e1~
Ylßgáμıog. Eôflóμıoç. Øcoöócıoç Ücıáıfwyg (11). ffvgıazóg
Z.'áßaç]1. Es war mönchische.r Brauch, die Jahre der Askese
zu zahlen und damit deren Strenge zu erweisenz. Kyríakog

1 Die Jahre sind, wenn Kyrill nicht ausdrücklich von vollen Jahren
redet, nach antiker Art als laufende genommen, nicht als abgelaufene,
wie wir zu zahlen pflogen. -rgwroüç xgórov sZaeÃ17i.vı9óroç 1_0, 5 heiß†,__
in unsere Spreehwcise übersetzt: 'als Euthymios zwei Jahre alt gg.
worden war”. '

2 Palladíus liefert viele Belege in der I-I. L., sowohl für sein eigenes
Leben 2 p. 1.6, 21 = 7 p. 24, 21. 25, 10.13 p. 47, 27. 35 p.- 105, 3. 107, l.
44 p. 1.31, 3, dazu die I-Iauptstelle prooem. p. 9, 12, als auch in den
Berichten über andere 5 p. 2], 6. 8 p. 28, 10. 13 p. 36, 15. 1.5 p. 39, 16_
19. 1.6 p. 41, 8. 1.8 p. 48, 4. 20 p. 63,18. 23 p. 75, 20. 24 ]). 77, 13. 29.
p. 85, 21. 35 p. 100, 9. 105, 16. 36 p. 109, 1. 38 p. 120, 7. 8. 13. 122, 14.
39 p. 129, (S. 46 p. 135, 29. 47 p. 136, 2]. 48 p. 142, 18. 143, 14. 54
p. 146, 7. 58 p. 151,15. 152, 9. IG. 59 p. 153,17. GS p. 1.63, 27. G9
p. 165, 10. Hieronymus [in der Grabschrift der Paula ep. 108 p. 351, 6]
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folgte der Sitte, wenn er Kyrill berichtete, wie vide Jallre er
in der Sukaslaura Dienste geleistet [22ß, 2211.] oder wie lange er,
in verschiedenen Absätzen, in der Wüste Natufa und in Susakim'
l227› 18- 223, 9- 30~ 229, Ö. 232, 3. 235, 7] als Anachoret verweilt
hatte. Die Abgeschiedenheit der Klausur hinderte den Hesy-
chasten Iohannes nicht, sich der Dauer dieser Leistung deutlich
bewußt zu bleiben [214, 5]. Damit verbindet sich die Erinnerung
an das Lebensalter, in dem die einzelnen Stufen der Askese
durchgemacht sind]-; die Umgebung weiß,4wie alt der Asket
geworden ist, wenn er “die Vollendung erreicl1t°. Allerdings reichen
diese Angaben, so zahlreich sie auch sind, doch nicht aus, um
wie ein Skelett den ganzen Lebenslauf zusammenzuhalten;
das geht nur, wenn sie auf ein festes Datum zum mindesten des
Geburtsjahres bezogen werden können. Ein solches Datum erhielt
Kyrill von dem Hesychasten Iohannes. Als Sproß einer vor-
nehmen Familie des römischen Armenien, die auch in iusti-
nianischer Zeit dem Imperium hohe Beamte stellte2 und den
Zuwachs eines Sohnes hoch genug schätzte, um dessen Datum
genau zu behalten, konnte er seinem jımgen. Schützling für dessen
Werk seinen Geburtstag genau mitteilen [20]., 16]. Das wurde
Wichtig nicht nur íür die Vita des Hesychasten selbst, sondern
noch mehr für die des Sabas, in dessen Große Laura Iohannes
sch.on. im 38. Lebensjahr [491] eingetreten. war und in der er
noch nach Sabas Tod [532] über 20 Jahr zubrachte; als Kyrill
schrieb, lebte er noch [p. 222, 1011;] Gerade für seinen Eintritt
in die Laura und die ersten beiden Jahre seiner Anwesenheit

und Gerontius in der Vita der jüngeren Melanium [Anal. Bolland.
22, 34 p. 25, 31.. 4-9 p. 34, 13 geben nur wenig hor, aber es reicht aus,
um den Usus zu erweisen.

1 Aueh dafür iinden sich in der II. L. zahlreiche Beispiele, ein chrono-
logischer Zweck ist nic damit verbunden: 10 p. 3], 3. 12 p. 35, 2. l7
]). 43, 1.4. 1.8 ]). 5S, 4. 19 ]). G2, 14. 20 p. G3, 13. 23 1). 74, 21. 35 p. 100, S.
13. 55 p. 149, (3. 58 1). 152, 7. 59 p. 1.53, 9. 00 p. 154-, 7.

2 Sein Neffe, Theodoros ó êröoišóiru-co; áıfrıyguqvısiíg dürfte identisch
sein mit 9. 6 :fcagıfß?.en-ro; 'rgıßoüıfog rorágıog mii. érııwizgı-ııföıigıoç [so die
durchgehende Sehreibung in den ]:lss.], der in dor Konstantinopler
Synode am 2. Mai [Act. Conc. III 128, 2111. ~ M VIII 880fl`.]
und 4. Juni [a. a. O. 29, 27ff. - M VIII 97811.] 536 auftritt und bei
Procop. bell. Pers. 2, 23° [542] vorkommt. Über å1f'cı.7/Qufpëóç =1'cfc-
1'ßnda.1'ius vgl. Mommsen, Ges. Sehr. 6, 4-21; den von ihm für árrlygaqvmig
gesammelten Stellen lassen sich außer der kyrillischen 1\'Iulal. p. 494, 8.
495, 1 hinzufügen. i 1
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sind die, ohne Zweifel auf ihn zurückgeh.enden Zeitangaben
reichlich und umständlich. [105, 23. 204, 23].. Gleichzeitig,
wohl unmittelbar vorher, wurde die Höhlenkirche dort eingeweiht,
12. Dezember 490 [104, 2111. 105,17. 204, 25]; den Bau des
šsvoôoxsíor erlebte er als Novize [205, 9. 109, 15]. Im 2. Jahr
seiner Anwesenheit [Januar 492; 110, 3] zog Sabas auf den
Kastellionberg, um dort die Fastenzeit zu verbringen und erbaute
im Sommer desselben Jahres das dortige Koinobion [111, 24fi.],
bei dem Iohannes nach eigener Angabe [205, 23] mithalf, sowie
bei dem des klei11e11xoı1›c'ßıor außerhalb der Laura [205`, 31f.]. Der
Hegumenos des Klosters in Bethlehem Markianos kam Sabas
und seinen München bei dem Bau auf dem Kastellion, durch
eine Traumoffenbarung gemahnt, in der schli1n_msten Zeit des
Hochsomıners, im August [492] mit einem Lebensmitteltransport
zu Hilfe [111, 24f. 205, 2411.] und starb vier Monate danach
am 23. November ind. I [492] Daß diese Zeitangaben, August
ind. XV [492] und 23. November ind. I [492] genau sind, wird
mit auffallender Emphase versichert [112,16]: xai oöroç μéı'
šcr-nr 6 'cñç -§05 Kae-ce7.Ãıfov avaráoewç zai rñç ,roíí 'ı9'eíov flfagxıaroñ
rañev-ırñç åxgıßéa-ca-roç ggóvoç.

Sabas, ein Soldatenkind, im Alter von ungefahr vier Jaln-en
von den Eltern, als sie nach Alexanclríen zogen, wo die Truppe
des Vaters in Garnison lag, bei Verwandten zuriickgelassen
[87, 101"f.], hatte keinen Geburtstag. Trotzdem ist seine Vita.
auf seinen Lebensjahren aufgebaut, aber diese sind nicht an
ein genaues Datum seiner Geburt angehängt, sondern an ein
Jahr, das durch Rechnung gefunden ist [87 , 8]. Kyrill versichert,
daß die Rechnung exakt sei; tatsachlich finden sich, vom Todes_
jahr einmal abgesehen, keine schweren Unstimmigkeiten zwischen
den Lebensjahren und anderen Datierungen. Das beweist nicht,
daß das wirkliche Geburtsjahr gefunden, sondern daß die Be-
rechnung konsequent durchgeführt ist. Das Jahr ist ei11 Con-
sulatsjalır; al.so sind, wie bei den Jahren der Kaiser vor Justin
und den Amtszeiten der Patriarchen Iuvenal und Anastasios
Consularia benutzt, um das durch eine oder mehrere Intervall-
bestiınmungen gefundene Jahr zu benennen. Wie im einzelnen
die Rechnung angestellt ist, laßt sich nicht mehr erraten; doch
scheinen mir folgende Erwägungen begründet zu sein:

1. Kyrill kann die Rechnung nur mit Hilfe eines Gewalırs-
mannes ausgeführt haben, der lange in der Großen Laura gelebt,
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ihm die meisten Berichte über Sabas geliefert undihn zu deren
Aufzeichnung angeregt hatte [105,.17ff.], das heißt des Hesy-
chasten Iohannes. .

~2. Für diesen waren die eigenen Lebensjahre eine feste Größe.
Es war ein Vorteil, daß sie, zum Unterschied von den Indiktions-
jahren des praktischen Lebens, ohne Schwierigkeit mit Consu~
latsjahren geglichen werden konnten; ferner war es bequem,
ein Consulatsjahr als Ausgangspunkt für Sabas” Lebensjahre
anzusehen, weil ein solches leicht und sicher zu benennen war.

3. Das erste Ereignis, das Iohannes in der Großen Laura
erlebte, war, wie oben gezeigt wurde, der Bau des Koinobion
auf dem Kastellion und die als ein \Vunder betrachtete Hilfe
des Markianos von Bethlehem kurz vor dessen Tod. Dieser ist,
wie gesagt, mit bctonter Genauigkeit bestimmt durch Tag,
Monat und Indiktion [112, 16]; das legt auch das 54. Lebensjahr
des Sabas auf das Consulatsjahr 492 fest. Es fallt schwer, die
Vermutung zurückzuweisen, daß die åzgıfßeıa dieser Stelle
mit der åxgíßeıa -ncbv rñç Cwñg mi-:o5 (Sabas) yggórwr 87, S zu-
saınmenhangt, aus denen das Consulatsjahr von Sabas' Geburt
errechnet ist.

Freilich, den wichtigsten Posten in der Rechnung hat Kyrill
nicht aufgezeiclınet, das Ereignis, für das Sabas selbst sclıatzııııgs-
weise sein Lebensjahr angegeben hatte.

Die Enkacnien der I-Iölılenkirche werden datiert [10-1, 24]
auf den 12. Dezember 490; das Jahr soll das 53. des Sabas sein
= 491, “in dem Anastasius zu regieren begann' [1]. April 491]
'Zu derselben Zeit' [105, 17] trat der Hesychast Iohannes in die
Große Laura ein im 38. Lebensjahr [491; 105, 23. 204, 23], das
204, 23 mit der ind. XIIII = 1. Sept. 490/91, nicht unrichtig
geglichen wird.

Die Gleichung November ind. VI, also 542 = 90. Jahr des
Hesychasten Iohannes, d. i. das Consulatsjahr 543, habe ich
oben ausführlich behandelt und gezeigt, wie sie zu verstehen ist.

Beiden Fallen geıneinsam ist erstens, daß das nach Consulats-
jahren zu berechnende Jahr des Hesychasten Iohannes einen
Faktor der Datierung ausmacht, und sodann eine gewisse Nei-
gung, ein solches Consulatsjahr der Indiktion gleichzusetzen,
di.e in die ersten acht Monate jenes Jahres fallt. Beide Male
ist ausreichend dafür gesorgt daß aus der Diskrepanz der Jahres-
anfange kein Fehler entsteht. In einem dritten Fall, der Datie-

T. u. U. 49, 2: Schwartz 23
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rung von Sabas” Tod, ist das nicht ganz geglückt. Der 5. De~
zember fiel nach der 'Vita .des I-Iesychasten [2l4, 4] in dessen
79. Lebensjahr, d. i. 532, das richtige Jahr. Zweideutig ist das
24. Jahr der Reklusion. Zahlt man dies als Consulatsjahr
nach 212, 25 von 509 an, so ergibt sich wiederum 532; geht man
aber von der dort ebenfalls angegebenen Indiktion II = 1. Sept;
508/9 aus, so kommt man auf 531, das unıiclıtige Jahr, auf das
auch Dez. ind. X 214;, '7 = 183, 6 führt. Der Zufall, daß der
5. Dezember zwischen den Neujahren der Indiktion und des
Consulatsjahres liegt, hat den Fehler veranlaßt; ob er Kyrill
selbst oder, was ich eher glauben möchte, dem Hesychasten
zuzuschreiben ist, macht nichts aus. Jedenfalls ist es Kyrills
Gewissenhaftigkeit gewesen, die für andere, nicht niehrdeutige
Datierungen sorgte. ¬

Der Koi-inther Kyriakos, der Sohn. eines Presbyters, duıggh
seine Mutter mit dem Metropoliten, Petros verwandt, Wußte_
wie der vornchme Armenier Iohannes, Tag, Monat und Jahr
seiner Geburt. Er übermittelte Kyrill die altere 'lfıudifiion
über Euthymios, von der Kyrill selbst, als er 543 in das den
Namen des Euthymios tragende Koinobion eintrat, nur noch
dürftige und erstarrte Reste vorgefunden haben kann. Zu.~a„1--
hatte Kyriakos den Heiligen selbst nur einmal gesehen, als seine
Bitte, in jenes Laura einzutreten, wegen seiner Jugend abge-
wiesen wuırde [224„ 15ff.]; aber dessen Nachfolger nahm ihn
zwei Jahre nach Euthymios” Tod 475 [225, 22] auf, zu einer Zeít__
wo das Andenken an den Stifter noch frisch und lebendig way;
Das genaue Datum von Euthymios' Geburt hatte sich nicht
erhalten, aber eine Überlieferung im Koinobion [zaücbç ym9g„)„§_
fpaμw' 9, 13] die doch wohl auf jenen. selbst und seine híutter
zurückgeht, verknüpfte die Geburt mit der Schlacht bei Adi-ja,
nopel; er sollte am 9. August 378 noch nicht ein Jahr alt gewesen
sein [10, 3]. Damit ist der feste Punkt gegeben, von dein aus
Euthymios, Jahre sich zahlen. ließen. Die Zahlung ist allerdings
nicht so gut durchgeführt wie bei den Jahren des Sabas; es
kommen Fälle [26, 21. 49, 23. 51, 22] vor, in denen eine Über-
einstimmung mit anderen Daten durch keine Überlegung er-
zielt werden kann, sondern man geneigt ist, jene für richtig
und die Lebensjahre für falsch zu halten; 49, 23. 51, 22
zwingt der Vergleich mit den Parallelstellen der Vita des Sabas.
dazu. ~
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In auffallender Weise bleiben die Datierungen in der Vita
des Abramios hinter der sonstigen Gewissenhaftigkeit und Zu-
verlässigkeit Kyrills zurück; den Nachweis dafür habe ich naclı
Grégoires Vorgang in der Note zu 246, 26 und den Bemerkungen
248 f. geliefert. Die ]~lÄauptscl1uld daran wird der Berichterstatter
Kyrills, der Pontiker Gregorios, ein Vetter des Sabas [vgl.
245, 1.7 mit 90, 1], der im Scholarioskloster mit Abramios zu-
sammen war, zu tragen haben, indem er dessen Erzählungen
und Zeitangaben unscharf auffaßte und beim Erzalilen durch-
einander wirrte. Abramios selbst wird gestorben sein, ehe Kyrill
ihn befragen konnte.

Die Zeitangaben und Intervalle, das was als der chronologische
Körper der kyrillischen Viten bezeichnet werden kann, sind zum
größten Teil das VVerk seiner Gewä,lırs1nä„ınier, in erster Linie des
Hesychasten Iohannes und des Kyriakos. Damit wird seine
eigene Leistung nicht herabgesetzt. Nur eine natürliche Be-
gabung für solche Dinge machte ihn falıig, die Menge des Daten-
materials trotz den verschiedenen Jalıreszahlungen in Ordnung
zu halten und einen chronologischen Aufbau seiner Viten her-
zustellen, dessen Klarheit und Sicherheit naclıreclniender
scharfer Prüfung mit seltenen Ausnahmen Stand halt. N00l1
höher ist es zu bewerten, daß er überhaupt auf den Gedanken
kam, einen derartigen Aufbau zu schaffen und diesen Gedanken
zäh und konsequent durchführte. Damit gab er der Asketenvita
eine neue Form.

III G escliichtliches
Asketen iiiaıiiiliclieii und weiblichen Geschlechts hat es seit

den altesten Zeiten in der Kirche immer gegeben, aber sie ver-
ließen weder ihre Gemeinden noch deren Uınweltl. .Dagegen

1 Die von Eustathios von Sebasteia entfesselte Asketenbcwegııng
Wollte die Kirche selbst uingestalten; diese wehrte sich mit Erfolg
auf der von Eusebius, dem clamaligen Ãlšischof von ](.onstıi.ntincpel,
geleiteten Synode von Gangra [34-2], Iıbeı' noch die apostolisclıen Con-
stitutionen zeigen deutliche Spuren des Kaınpfes (ler lıieraıfclıısclı ge-
Ordngßgn Reichslçiı-C110 gegen die ein besonderes Charisma lıeaiısprııclieıi-
den Eremiten und Mönche. Vgl. Scln'íí`l.en cler Straßburger \fVissen-
schaftl. Gesellschaft 6 p. 22 und Zeitsehr. fl. Savignystil`tung 56 kanen.
Abtlg. 25 p. 3] . 391°. Ül.`iiuscl1e iclı mich nicht, so hat Basilíus <lur_ch some
Mönclisgeıncinclen, die innerhalb der verweltlichten Kirche die echte

25*
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ist die Bewegung, die in den ersten Jahrzehnten des el. Jahr-
hunderts plötzlich auftretend Menschen i11 rasch zunehmender
Zahl aus Städten und Dörfern, überhaupt aus dem Kulturland
hinaustreibt, um als Anachoreten oder in streng disziplinierten
Gemeinsclıaften nichts anderes zu betreiben als den Verkehr
mit Gott [ijcvygcífew] und den Kampf mit den äußeren und
inneren Teufeln [dy/wví§'sm9'aL], eines je11er nicht auflösbaren
Rätsel, die grade die Religionsgeschichte der denkenden und for-
schenden Betrachtung aufgibt. Sie tritt zuerst und am inten-
sivsten da auf, wo der Gegensatz zwischen dem seit Urzeiten
durch menschliclıe Arbeit gepflegten Niltal u11d der benach-
barten, solcher Arbeit spottenden. Wüste von unmittelbarer und
ungemilderter Schärfe ist, in Ägypten, und zwar im koptisehen,
nicht so sehr im griechisch-römischen_ Ägypten. Die schwierige
und noch wenig geklarte Frage, ob in Agypten auch der Ursprung
oder nur der erste Anstoß zu dem syrischen und mesopotaınisclıen
Anaehoretentum zu suchen ist, braucht hier um so weniger
erörtert zu werden, als der Schauplatz der kyrillisehen Viten,
das südliche Palästina, von Anfang an der Einwirkung von
seiten des agyptischen Asketentums ausgesetzt war. Zwar
konkurrierte dort mit dem Drang in die Wüste der Pilgerglaube,
daß auch an den heiligen Statten in und bei dem christlichen
Jerusalem, das sich aus der hadrianischen Kolonie Aclia 021,131-
tolinal seit und dank der Bautätigkeit Konstaııtins herausent_
wickelte, die Ziele des asketischen Lebens zu erreichen seien_
Mit merkwürdiger Inteıisitat »- man ist versucht, in Gibbon-
schem Stil. von einer Mode zu reden _ wuchert dieser Glaube in
den luxusmüden, müßigen Damen der stadtröıníschen Aristo-
kratie, die seit der Mitte des 4. Jahrhunderts geradezu eine

Ürgemeinde darstellen sollen, die Bewegung in die Kirche zurück.
geleitet. Übrigens finde ich weder bei Palladius noch bei Cassian noch
bei Kyrill die geringste Spur von Basilius' Regeln.

1 Man darf nicht iibersehen, daß zwar der Teil des Namens der dein
Iuppiter Oapiıolíøzus galt, von dem christlich gewordenen Iınperiuın
sofort gestrichen wurde, der Name Aelia aber bis ins 5. Jalirlıundert
hinein sich hielt, wie das nieaenische Konzil [Kanon 7] und die clialke-
donischen Akten [vgl. Act. Conc. t. II 6 1). S2 unter Ailía] bezeugen.
Das Patríarehat von Jerusalem nennt sich offiziell ij åyía -roü X910-mi?
[oder Xgımroü roü.191soÜ '›j,ıuI›ıf z. B. t. III p. 127, 33 =B'I VIII 879]
”Aı›áarumç [Act. Cone. t. II 1 p. 364, 23. Synode von 536 Act. Gone.
t. III p. 29,10 = M VIII 978 u. ö.].
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occidentalische Kolonie femininer Asketen in Jerusalem und Um-
gebung stiften; männliche Mittel- und Stützpunkte, wie Hiero-
nymus und Rufin, bleiben nicht aus. Reste dieser Kreise sind
I-likelia und Flavia, die in der Jugendgeschichte des Theodosios
und Theognios bei Kyrill eine Rolle spielen. Nach zwei bis drei
Menschenaltern ist diese westliche Blüte verwelkt; die Plün-
derung Roms durch Alarich, der Verlust der spanischen u.nd
afrikanischen Latifundien durch die germanischen Invasionen
nehmen ihr den allzu üppigen Boden, aus dem sie herausge-
wuehert ist.

Die Permanenz des Kultus ist etwas den Kirchen an den hei-
ligen Stätten und der mönchischen Übung Gemeinsames;
die Mönchssiedlungen lehnen sich in und um Jerusalem gerne
an Kirchen an und die frommen Damen aus dem lateinischen
Occident haben die Neigung, Kirchen zu bauen [vgl. Register
IIII 290 unter Jerusalem]. So sehr dies alles von dem agyptisclıen
Mönchswesen abweicht, so eifrig wird andererseits die Ver-
bindung ınít Ägypten als dem klassischen. Lande der “Knechte
Gottes” aufrecht erhalten. Nicht nur beide Melanium, Hiero-
nymus und Rufin haben die ägyptischen Anachoreten besucht,
sondern die Reisen jerusalemcr Mönche nach Ägypten sind etwas
so Gewöhnliclıes, daß der 111. Antonius, wenn er erfälırt, daß
Brüder ihn zu sehen wünschen, zu fragen pflegt: Aiyiismoí ısiaw
ij °IeQoovÃvμZraL; [Pallad. I-I. Lμp. 56, 15], und sich eine Reise-
literatur entwickelt, wie die vielgelesene und von Rufin be-
arbeitete Hiísioria, monachorfımı in Aegy/pic. Daneben bildet
sich der Usus aus, daß junge Leute, wie der Galater Palladius
oder das Freundespaar Gerınanus und Cassian aus der Provinz
Scythia, die Mönche überhaupt nicht kannte, zunächst nach
Jerusalem oder Bethlehem pilgern und dort längere Zeit in
einem Kloster oder bei einem Anachoreten sich vorbereiten um
dann in die Nitria zu gehen und 'vollkommene' Anachoreten.
zu werden. -

Zum Leben des ägyptischen Anachoreten gehört von Aniang
an die einsame, dem Anbau trotzende, der bloßen Existenz
des i11 ihr lebenden Ünerlıörtes zumutende VVüste. Etwas Ver-
gleichbares hat im südlichen Palästina die im A. T. so genannte
“Wüste Juda', das von tiefen Schluchten zerrissene Gebirge,
das sich östlich von Jerusalem biszum Toten Meer erstreckt.
Es ist keine VVüste im strengen Sinne frzaifégvy/iog], den Hoch-
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sonnner ausgenommen, nicht ohne Niederschläge, so daß es
Ziegen- und Schafhirten eine spärliche Weide bietet, aber es
ist kein Kulturland; die Einsamkeit und die oft schwer zu-
gänglichen, aber geräumigen und häufigen 1¬Iöhlen1 mußten
Anachoreten locken. Die bei Jerusalem oder in Bethlehenı
siedelnden Asketen, besonders die weiblichen, wagten sich freilich
in diese šgøyμoç nicht hinaus; eine früh zur Legende gewordene
Überlieferung berichtete, daß der Ägypter Ghariton schon im
4. Jahrhundert zur Zeit des Kaisers Konstantin i11 der Nähe
des Dorfes Pharan, sechs römische Meilen östlich. von Jerusaleın,
die nachdem Dorfe genannte Laura und dicht bei Thekoa die
Laura T06 Zowcâ gestiftet habe, bei der zu Kyrills Zeit eine
Höhle den Namen des Chariton führte. Als sicher darf jedenfalls
angenonnnen werden, daß die beiden Formen. der Asketen-
gemeinschaft [cvroöı'a], das Koinobion und die Laura, Nach-
bildungen des ägyptischen coenobium und der congrcgaiio sind 2.

Euthymios kam als ausgereifter Mann, der in seiner I-Ieinım;
Melitene, der Metropolis von Armenia II, als Presbyter die Auf-
sicht über die dortigen Anachoreten.siedlungen, wolıl als rzegroôau-
nig, geführt hatte, um das Jahr 405 nach Jerusalem, baute sien
aber sofort in der Nähe der Laura Pharan eine AnachoretenZe1l@_
Mit einem benachbarten Einsiedler Theoktistos, mit dem er
Freundschaft geschlossen hatte, zog er weiter in die šgøyμog
hinein und stiftete in einer Höhle ein ›aow›óßıoı›, das bald nıehr
Zuzug bekam als Euthymios, der stets ein fpaløjavgoç blieb,
lieb war. So trennte er sich von seinem Gefährten und ging
für längere Zeit auf die Wanderschaft mit einem jungen Lands-
mann Domitian, den er während seines ganzen Lebens als
einzigen Vertrauten neben sich duldete, kehrte aber deeli
schließlich zu Theoktistos zurück, freilich nicht in das Koino-
bion, sondern nahm Wohnung in einer Höhle in der Nähe; nur
den sonntäglichen. Gottesdienst leitete er mit Theoktistos ge-
meinsam. Endlich erlaubte er, nach der Tradition durch einen
Ofifenbarungstraum bestimmt, einem Dutzend Jünger in der

1 Vgl. die anschaulichen, an topographischenı VVissen reichen Schil-
derungen in dem Aufsatz von J . Jeremias, Das neugefundene Baptiste-
rium bei Jerusalem in der Festgabe 1'. Victor Schultze “Von der Antike
zum Christentum' p. lllff.

2 Cassian. Coll. 6, 15 p. 524, 17, 10, 2 p. 287, 22. 3, 1 p. 67, 17.
ZNT 38.
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Nähe seiner Höhle Zellen zu bauen und damit eine Laura einzu-
richten, deren Leitung er übernahm; sie wuells allmählich auf
fünfzig Brüder an [28, 11]. Den Überschuß, vor allem die No-
vizen mußte Theoktistos in das Koinobion aufnehmen.

Die Laura erhielt die Regel der Laura Pharan [26, 17], war
also llacll ägyptischem Vorbild [vgl. auch 34, 15. 36, 31. 30, 28.
34, 9if.] eingerichtet. Doch war die Brüderschaft, wie die der
palästinischen Mönchssiedelungen überhaupt, anders zusammen-
gesetzt als die der ägyptischen. Diese blieben, trotz vielfachem
Zuzug aus dem ganzen Imperium, doch in ihrer großen Masse
koptisch; für den Verkehr mit den Besuchern war der
Dolmetscher unentbehrlich, da nur wenige unter den Vätern
das Griechische vollständig beherrschten [ZNT 38]. Dagegen
machten die Pilgerschwärme, die Hospize, die Mönche und
Nonnen Jerusalem zum Sammelpunkt eines bunten Völker-
geınisches und diese, man möchte sagen, “Internationalitätf
übertrug sich von Anfang an auf die Lauren und Koinobien der
åflgiyμoç. Die ersten, die Euthymios in. seine Laura aufnalım,
waren ['25,18íf.]: drei in Syrien aufgewachsene Kappadokier,
ein Antiochener, drei Landsleute des Euthymios aus Melitene,
drei aus Raithu in der Nähe des Sinai, einer aus Palaestina II;
von den später hinzugekommenen werden noch aufgeführt
einer aus der Provinz Asia [28, 15], ein°Pwμaíoç [36, 13] und einer
aus Jericho [58, 24]1.

.1 In dem späteren Koinobion kommen vor ein "/lgm/I d. ll. lllßllß
^Aı.-aber", sondern 'aus der Provinz Arabia' 68,7; zwei aus Apamea
in Syria II 68, 5. 69, 2; einer aus Cilicia I 72, 10; zwei Galater 69, 16.
77, 1.; einer aus einem Dorf bei Gaza 78, 4. Die l\'lisehııng wird noch
bunter, wenn man alle zusammennímmt, die in den Sabnsklöstern oder
in Jerusalem genannt werden: aus Meclaba [Provinz Arabia] 137, I5;
Antiochener 189, 24; aus Gabala [Syria I] 189, 19; ein E1590; 139, l ; *WS
Berytos 182, 21 ; aus Isaurien 117, 3; Galater 189, 17; aus Kappadokien
90, 20. 236,12. 245, 17 [floıirıxóç bezeichnet die Dioecesis, Grogorios
war Kappadokier, vgl. 87, 17]; aus l\'l_elitene 112. 24; Armenier 24-0, 3
[Sebasteia`]. 105, 5; aus Klandiiıpolis (.1-lonorias) 245,22; aus Bithynien
133,8; .Provinz Asien 134,9; Lykien 196, 22; Ale.\'anılríen 92,18.
231, 10; Ägypten 1.34, 19; Konstantinopel 128, 17 lclioınaligeı'
o'Zo7.áQıog_]. 176, 12; Béaımı 193, 25; Provinz Aehaia ['E?.?.uÖı›<oıf 124,1.
130, 21. 231, 12]; 'Pw,ııuı'o_c 124, 14; aus'Palästina 124, 25. 129, I3.
130, 24. 132, 22. 189, 18. 191, 13. 196, 9. Dazu nehıne man die
'Herkunft der “Vü.ter' deren Leben Kyrill erzählt: Euthymios aus
Melitene, Sabas. Theodosios und Theognios aus Kappadokicn, der
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Noch vor die Erweiterung der Einsiedelei zur 'Laura fällt
die Siedelung getaufter Beduinen [fagamyroí] in nächster Nähe
der Einsiedelei und die Erhebung ihres Zeltlagers zum Bischofs-
sitz [24, llff.]. Es konnnt nicht viel darauf an., wieviel VVahres
in der von Kyrill anınutig erzählten Legende [18, 12ff.] steckt
von dem im Klientelverhältnis zuın Perserkönig stehenden
Phylarchen eines oder mehrerer Beduinenstämme, der, weil ilıın
die Verfolgung der Christen durch die persischen Priester [μáyoı]
mißfäl.|t, ins Im.perium übertritt und sich mit seinem Gefolge
von Euthymios, als dieser noch mit Theoktistos -zusammen
das Höhlcnkloster bewohnte, wegen der wunderbaren Heilung
seines Sohnes taufen läßt: daß `er geraume Zeit nachher mit
einer stattlichen Menge von Beduinen zu Euthymios, der sich
als Einsiedler außerhalb des Theoktistosklosters niedergelassen
hatte, zurückkehrt, dieser die Beduinen regulär unterrichtet und
tauftl, ihnen einen Platz anweist, wo sie ihre Zelte aufschlagen
und eine Kirche bauen, und den l?atriarchen Iuvenal. bestinnnt
den Phylarclıen zum Bischof wär Ifagaμßoñcfw [des Zeltlagers]
zu erheben [24, 11íf.], ist ein Vorgang der über die mönchische
Sphäre in die Geschichte der Reiclıskirche, ja des Imperiums
selbst hineinragt. Dem aufmerksamen Leser kann nicht ent-
gehen, daß die Stiftung der Laura ebenso sehr eine Folge der ]3e_
duinensiedelung als der oben [S. 358] erwähntenTraumoífenbarung
ist; die Kirche die der Phylarch, bei der Taufe Petros genannt,
dicht bei Euthymios” Höhle für diesen gebaut hat [24, 20. 26, 15],
nicht mit der der«Siedlung [24, 26] zu verwechseln, wird zur
Kirche der Laura, Petros erbaut auch die Zellen [26, 15], die
Bäckerei und die Zisterne [24, 1 7 ff.] aus seinen Mitteln ; Euthymios
würde das von sich aus nicht haben schaffen können. VVicl1tiger
noch war, daß der ehrgeizige, machthungrige Patriarch Iuvenal,
der olme Bedenken den reichen Beduinenfürsten zum Bischof
ordiniert hatte, mit dem “Oberhaupt der l\'Iönche”, dem Chor-

Hesychast Iohannes aus Armenia I; Kyriakos aus Korinth, Abraınios
aus Emesa, und vergleiche damit die ägyptischen 'Väter' mit ihren kop-
tischen. Namen.

1 Als das Gefolge des Phylarchen getauft wurde, wurde die Kate-
chese ersetzt durch den Glauben den das an dem Sohn des Phylarchen
vollbrachte I~Ieilungswunder erzeugte [20, 24ff.]; die Katechese wurde
nachgeholt [2], 6ff.]. Die der Siedlung vorangehende Bekehrung
fällt nicht mehr in den Bereich der Legende.
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episkopen Passarion. und dem als Schriftsteller berühmten
Presbyter Hesychios in der Laura erschien, die Kirche feierlich
einweihte [7. Mai, wahrscheinlich 428] und zwei der neu ein-
getretenen Brüder als Diakone in den Klerus der heutigen Stadt
aufnahm.

Bald darauf [431] begleitete der Beduinenbischof Petros
Iuvenal. zur ersten Synode von Eplıesos [431]; als Suifragan-
bischof des Patriarchen gehörte er zu den Parteigängern Oyrills.
Der Patriarch bedachte die Laura mit neuen Beweisen seiner
Gunst; er erhob den Landsmann des Euthymios .Stephanos
zum Bischof von Iamnia und den Kappadokier Kosmas
[25, 20] zum. Presbyter und Staurophylax der Anastasis [33, 28].
Selbstverständlich. nahm Petros° Nachfolger ebenso wie Iuvenal,
übrigens auch alle anderen -Teilnehmer, alles an, was Dioskoros
der zweiten ephesischen Synode 449 vorschlug. Später, als die
chalkedonische Orthodoxie, einem Ausspruch Papst Leosl
folgend, jene Synode “Räubersynode° tituliertc, wußte man zu
berichten, daß der Sarazenenbischof Auxilaos, der tatsächlich
in den Listen der Synode aufgefülırt wird [Act. Gone. t. II 6
p. 14 s. n.], bei Euthymios in Ungnade gefallen sei; da er
zwischen 449 und 451 starb, erledigt sich die vorwitzige Frage,
ob und welche Wirkungen diese Ungnade gehabt habe, von
selbst.

Auch der dritte Beduinenbischof [s. Register II s. °Iwá1fr1;ç (l0)]
begleitete Iuvenal, 451 nach Chalkedon; diesmal war es keine
ganz einfache Sache, dem Patriarchen Gefolgsclıaft zu leisten.
Obgleich dieser' während der ersten Sitzung sich mit den pa-
lästinischen Bischöfen demonstrativ von den Ägyptern trennte,
wurde von den vorsitzenden hohen Reiclisbeamten am Schluß
der Sitzung den Bischöfen empfohlen, den Alexandriner Dioskoros
und fünf andere Bischöfe, darunter Iuvenal, abzusetzen. Die
Synode beeilte si ch, Dioskoros aus nicht deginatischen Gründen
zu verurteilen; an dieser nicht von den Reichsbeamten ge-
leiteten Sitzung nahmen die palästinischen mit vielen anderen
nicht teil. Durch die Preisgabe des Alexandriners wurde er-
reicht, daß die kaiserliche Regierung den Bitten der Bischöfe
Gehör schenkte und die Absetzung Iuvenals und der vier anderen

1 Leo ep. 51 [20. Juli 451] p. 51, 4 'in iillo Eyıhcscno non iudicio, sed
Zatrocimjo. Kyrill 41, 16 irñç Äiyurcgmfiç avvóöov. 149, 14 11711 . Äiywrgı-
zw-cárøyv âı/ °E(péowL ôsvrégar miroåoıf.
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nicht mehr verlangte 1. Er unterzeichnete mit den Palästinern,
darunter dem Bischof Stephanos von Iamnia, der schon vorher
[Act. Gone. t. II 1 p. 103] mit anderen Palästinern den besonders
umstrittenen Tomus Leos, freilich nicht ohne Reserve, für ortho-
dox erklärt hatte, und dem Beduinenbischof Iohannes anı
25. Oktober 451 die Glaubensformel. Stephanos und Iohaınies
verließen die Synode nach der entscheidenden Sitzung [41, 14],
um Euthym.ios Bericht zu erstatten, aber ein Mönch Theodosios
kam ihnen. zuvor [42, 5] und entzündete mit der Nachricht von
dem 'Verrat” Iuvenals und dem “nestor.ianischen° Bekenntnis
der Synode [42, 18] unter dem palästinischen Mönchen einen
Aufstand von solcher Ausdehnung und 1-Ieftigkeit, daß Iuvenal
nach Konstantinopel flüchten mußte und Th.eodosios auf den
Thronos des hl. Iakobos gesetzt wurde. Obwohl der Üsurpator
sich wiederholt darum bemühte, ihn zu gewinnen, schloß Euthy_
mios sich der Bewegung nicht an. Dogmatische Erwägungen
haben ihn schwerlich bestimmt, sicherlich nicht die, welche
Kyrill ihm zuschreibtzz diese weisen eine bedenkliche Ähnlich-
keit mit der Theologie Iustinians auf“. Vielmehr wollte er seinen
Gönner Iuvenal um so weniger preisgeben, als er nach dem was
ihm Stephanos und Iohannes über die Lage der Dinge i11 der
Reichshauptstadt erzählten, damit rechnen mußte, daß die Re-
gierung nicht nachgeben und jenes Rückkehr erzwingen werde,
Er durfte es ferner nicht dahin kommen lassen, daß die nicht
zum wenigsten durch ihn zu Christen zugleich und zu Schutz-
befohlenen des Imperiuıns gewordenen Beduinen i11 einen Auf-
stand gegen den Kaiser hineingerissen wurden. So entzog er

' 1 Vgl. meine ausführliche Darstellung Abhandlg. d. Bayr. Alçad, d_
Wiss. N. F. 13 p. 2ff.

2 Cap. 26 nach den Berichten deslšiesychasten Iohannes und des
Presbyters Thallelaeos [39, 18], die Euthymios nicht mehr gekannt.
hatten. 42, 23-44, 4 ist eine Pol-iplırase der ehalkedonischen Formel.

3 Vgl. zu p. 40, 5 Iustinian. c. Monoph. [PG 86] p. 11.05 mygiíirrsı ij . _ _
šøcøcíløyaıfa μoıfríôu êıf rgıáöı mul 'rgıáôu 121' μoráô`ı,. ediet. p. 995; zu p_ 40, 7/S
Iustin. ediet. p. 995 -ràç ıföıó-nrw; ij 3/051' ónooráøeıg fjroı. ngóowmz; 13, 40, 12
Iustin. ediet. p. 999 âni -cm? zu-ırà X910-rôıf μvmrijgıfov. 1005. 1007; p. 40, 14
Iustinian. ediet. p. 999 o'aQxa›19é1f^ro; 'mii êıfôç 117; rgıáöog 19605 Zóyov;
p. 40, 18/19 Iust. ediet. p. 999 o'ıíıf1')-sıroç êš šxuréguç qnícswç. 1003. 1007;
p. 40, 27/28 Iust. ediet. p. 1011 ij ı2ıfı9Qwm'w; rpıioıg är rñı 'ónoowáo-eı -cm?
Ãóyov 'n`7v ågxñv ríjç 'ıínágšawç šlaßeıf. c. Monophys. p. 1133 šıf rfiı. Lino-
cráası -ıroü Ãóyov rñv ünagšıv šogev ñ oágš;
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sich Theodosios' Werbungen, indem er in die VVüste Ruba ging
und erst zurückkehrte, als der Aufstand rücksichtslos nieder-
geschlagen war und Iuvenal. seinen Thronos wieder eingenommen
hattel, freilich nur äußerlich; er blieb ein Gegenstand lauten
und schweigenden Hasses, vor allem der Mönche. Von den beiden
“Archimandriten.”, die er über sie gesetzt hatte, gab Elpidios,
der Nachfolger Passarions, allerdings seinen. Abfall zu Theo-
dosios auf [44_ 4. 49, 7], aber Gerontios, der geistliche Helfer
der jüngeren Melaniuin, verharrte in offener Opposition [42, 13.
44, 6. 49, 8]. Theodosios [236, 1.4ff.] und Tlıeognios [241, 15],
die beide zur Zeit Kaiser Marcians nach Jerusalem kamen,
erfuhren., daß die Mönche in der heiligen Stadt und in. der šgiyμoç
m.it Iuvenal keine Gemeinschaft hielten. .Daran vermochte auch
Euthymios nicl1.ts wesentliches zu ändern; wenn er auclı den
Lykier Gerasimos, der in der \/Vüste am Jordan hauste, und
einige Anachoreten, von denen die Tradition nur die Namen
erhalten hat [44, l9i1.], Theodosios abspenstig machte. Eine
einträglichere Beute für das offizielle Patriarclıat war die
Kaiserin Eudokia, die aus nicht mehr aufzuklärenden Gründell
von ihrem G-emahl Theodosius flflfi. die Erlaubnis erbeten und
erhalten hatte, den Hof zu verlassen? und nach Jerusalem über-
zusiedeln. Sie erklärte sich 451. sofort für Theodosios und blieb
dabei, als Iuvenal. zurückke.|n'tc. Schon vorlıer hatten, von
Kaiser Marcian gebeten, Papst Leo und durch diesen bewogen,
auch ihr Schwiegersolm, der occidentalische Kaiser Valenti-

1 Nach den gleichzeitig ergangenen Schreiben Marcians und fl~`ul
cherias [Act. Conc. t. II 1., 29-31 p. 4-90ff.] ist Theodosios schon Ende
452 goflohen, wie es scheint, erst nach dem Sinai, dann nach Agyptell
[vgl. Land, Anecd. Syr. 3 p. 341 = Scriptt. szıcri et prof. 3, 257].
Denn Papst Leo berichtet ep. 61_63 [Act. Cone. t. II 4- p.,67, 33ff.
68, 22ff. 69, 24fi.] am 21. März 453, daß er die Schreiben erhalten habe.
'Am 9. Januar 454 dankt er Kaiser Marcian für die Nachricht, dnß der
Aufstand beendet sei und Iuvenal seinen '1`hronos wieder eingenommen
habe [ep. 73, vgl. p. 83, 9]. Setzt man dies in den Juli oder August
453, so lassen sich clio zwanzig Monate die Kyrill 42, 6 für (lie Dauer des
Aufstandcs angibt. rechtfertigen; :meh die zwei Jahre, die Eutlıymios
in der VVüste zugebracht haben soll I45, 5], passen dazu.

2 Malal. p. 357, 18. Theoph. p. 102. I. Die Notiz, (lie am Sclıluß
einer wertlosen Klatschgeschichte stelıt, wird darlurclı liestätigt, daß
Sie nach dein, was Kyrill bı_>_richtet. im .Besitz ihres Vermögens geblieben
Sein muß. Als Zeit der Ubcrsiedeluııg ist nach Marcell. p. 81, 23fl`.
444, vielleicht schon 443 anzusetzen.

l
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nian III. an sie geschriebenl, auch ihr Bruder Valerius-2 und der
Gemahl ihrer Enkelin Placidia, der römische Senator Olybrius
[47,12]; aber erst die Katastrophen des Jahres 455, die Er-
mordung Valentinians III. und die Gefangenschaft ihrer von
Geiserich nach Afrika entführten Tochter und Enkelinnen
brachen ihre Kraft, so daß sie sich an Euthymios wandte und
auf seinen Rat die Gemeinschaft mit Iuvenal wieder aufnahın.
Ihre Bauten und Stiftungen kamen der orthodoxen Kirche
wiederum zugute [53, 5if.]; außerdem sorgte sie dafür, daß
Brüder der Laura zu Presbytern. befördert wurden. und leitende
Stellen an den mit Jerusalenıer Kirchen verbundenen Klöstern
erhielten [4.9, l3flf.].

Theoktistos starb 466 [54, 13. 93,14. 224;, 25], Euthymios
selbst 473, acht Tage nach i_lnn sein zur Nachfolge berufener
Vertreter Doinitian [(51, 4±lf.]. Die Leitung der Laura wurde von
den Brüdern« dem Oekonomos des Theoktistos anvertraut.
Daß allerhand Menschlichkeiten bei diesem VVandel sich ab-
spielten, darf man vermuten und sich dafür auf die spateıfen
Ereignisse berufen; die Tradition hat über alles den Schleier der
Legende gelegt, daß die \Vahl jenes Oekonomos unmittelbar vor
Euthymios' Tod erfolgte und von ihm anerkannt wurde_

Das Verhaltnis des Euthymios und seiner Laura zu Iuvenals
Nachfolger Anastasios dürfte kaum ein nahes gewesen sein;
jedenfalls erzählte man sich, daß Euthymios die Bitte des Pa-
triarchen, ihn besuchen zu dürfen, mit einer bis an die Grenzen
der pflichtmaßigen Devotion gehenden Deutlichkeit abgeschlagen
habe [52, 4=íf.]. Selbstverstandliclı hinderte das nicht, daß
Anastasios dem gestorbenen Heiligen sofort ein prachtvolles
Grab durch Umwandlung der Höhle, von der aus er die Laura
gestiftet hatte [24=, 6], erbauen ließ, auch den Sarkophag von
vornherein für die von dem Leichnam zu erwartenden VVunder
herrichtete [61, 17ff.]. Sein Nachfolger Martyrios, aus Kappa-
dokien gebürtig, war in seiner Jugend nach Agypten gegangen
und in der Nitria Anachoret geworden, hatte dann aber, als
nach dem Tode Kaiser Marcians Anfang 457 die Mönchsrevolution

1 ep. 69 [15. Juni 453], vgl. ep. 63 [21. Marz 453] p. 69, 31. Über die
chronologische Schwierigkeit Vgl. Act. Gone. II 4 p. 177. Es verdient
angernerkt zu werden, daß die Kyrill übermittelte Tradition von den
Briefen Leos und Valentinians nichts mehr weiß.

2 Der Name auch bei Malal. p. 353, 16.
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ausbrach, Timotheos Aeluros zum Patriarchen erhoben und
Proterios ermordet wurde, mit einem anderen, aus der Provinz
Arabia stammenden Anachoreten Elias die Nitria verlassen
und war in die palastinische ëgvyμoç ausgewandert. Beide traten
zunachst in die Laura des Euthymios ein, sonderten sich aber
nach einiger Zeit wieder ab, weil “die Zellen gemäß Euthymios”
ausdrückliclıem Befehl eng und unbehaglich waren” [5l, 15].
Martyrios stiftete in unmittelbarer Nahe der Laura ein Koi-
nobion, das zu einem der größten und angesehensten in der
šgıyμoç anwuchs; Elias errichtete Mönchssiedelungen bei Je~
richo. Nach Euthymios' Tod holte Anastasios beide als Presbyter
der Anastasis nach Jerusalem [(30, 27]; Martyrios wurde, wie
gesagt, sein Nachfolger [Juli 478] Er beauftragte den Diakon
der Anastasis Fidus, der Euthyınios persönlich gekannt und sein
Grabmal erbaut hatte, die Zellen der Laura zu zerstören [63, 25]
und ein Koinobion mit einer neuen Kirche zu errichten; das
Grab des I-Ieiligen sollte das Zentrum der ganzen Anlage bilden
[(54, 17íf.]. _ In drei Jahren [(35, 10] wurde der Bau, dessen
Kosten offenbar das ÄPatriarchat bestritt, fertiggestellt; der
Patriarch weihte die Kirche am 7. Mai 482 ein, nachdem der
Heilige durch einen plötzlichen, auf das Kloster sich beschran-
kenden Regenguß für VVasser gesorgt hatte. Fidus erhielt zum
Lohn den Bischofssitz in Dora [(35, 9if.]. Hlegumenos blieb jener
Elias aus dem Theoktistoskloster, der 4373 Nachfolger des
Euthymios geworden war, sowie auch Longinus, Theoktistos'
zweiter Nachfolger, das ihm noch vo11 Euthymios übertragcnß
Amt behielt. Beide Klöster wurden zunachst gemeinsam ver-
waltet. Eine für beide bestimmte, von Longinus' Nachfolger für
das Tlıeoktistosklosteı' usurpierte Erbschaft gab den Anlaß
zu vollständiger 'l_`rennung [226, 3if.]. Kyrill, der 543 in
Euthymioskloster eintrat, zahlt die späteren Hegumenoi ani
und weiß allerhand unterhaltsame Geschichten von ihnen zu
berichten [eL7. 48 p. 68, 3ff.]; i11 den für die Mönchssiedelungen
der šgøyμoç besonders lehrreiclıen Listen der konstantinopler
Synode von 536 kommt das Koinobion des Euthymios nicht vor.

Dieselbe Tradition, die Euthymios als einen Einsamkeitssuclıer
[vgl. Register II 263] darstellt, der die Existenz in einem
Koinobion nicht ertragt [l6, 25. 21, 20íf. 24, 7if.] und höchstens
eine Laura um sich duldet [25, 13ff.], wendet zugleich alle Mittel
der Legende auf, um nachzuweisen, daß die von Martyrios rück-
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sichtslos durchgeführte Umwandlung der Laura in ein Koi-
nobion von Euthymios geweissagt, ja befohlen sei. Die VVeis-
sagung ließ sich leicht in die VVorte, einfügen, die der Heilige
vor dem Tode an seinen Nachfolger richtete [5S, 29ff. 64, 13];
für den Befehl, der sofort ausgeführt wurde [64=, 1el.fi“.], mußte
eine groteske VVundergeschichte [63, 4=íf.] erfunden werden,
die sogar mit einem letzthin auf d.en Schleier der Leukothea,
in der Odyssee zurücklaufenden Motiv arbeitet [(54, 1lT_]_ 01)-
gleich, vielleicht auch weil sie auch dem naivsten Glauben Un-
erhörtes zuınutet, hat sie sich im Euthymioskloster wider-
spruchslos durchgesetzt; zu Kyrills Zeit galt es als die gradlinige,
ununterbrochene Fortsetzung der Laura des Heiligenl. Aller-
dings wirkte dessen Grab und wundertatiger Leichnam noch
starker als die VVundergeschiehte.

We1111 Martyrios eine Laura, die allem Anschein nach nígllf.
leben und nicht sterben konnte, zerstörte und ein Koinobion
an die Stelle setzte, so war das eine obrigkeitliche Anordnung, die
nur die alten Insassen der Laura berührte und die keinen
Wideirstaiid bei diesen fand; mit einer anderen Maßnahme griff
er in die Politik des Imperium und der Reichskirche ein. Der
Usurpator Basiliskos, dem der mit Tapferkeit nicht übermäßig
bedachte Kaiser Zenon Konstantinopel sogleich überließ [Ja-
nuar 475], hob, um sich eine Partei zu verschaflen, durch das
Enkykli.on2 alle Beschlüsse der chalkedonischen Synode auf;
es war ja weder Marcian und Pulclıeria noch ihrem Nachfolger
Leo trotz allen Anstrengungen. gelungen, die Opposition dagegen
auszurotten. Die verhangnisvollen Folgen des Enkyklion und
den erfolgreichen VViderstand des Konstantinopler Patriarchen
Akakios kann ich hier bei Seite lassen und mich auf Jerusalem
beschränken; dort stellten die Aposchisten3, die die Oplygsjfijoll

]. Vgl. die kurze Bemerkung in der Vita des Kyriakos [225, 25]:
noirld ;~:ımcm'wce1› E11 rñı oixoôoμfiı rm? xoıııfoßíov- róre 'yàg 'Ü Ãuıíga eig xom›ófJı.0,›
μereazeváaíhy. Auf Äl„(yriakos wird der lšericht über den Neubau [(54, 17],
Wahrscheinlich auch die VVundergesc.|ıichte zurückgehen; die Be.
schreibung der Umgebung ist von Kyrill selbst [G4-, 2.lff.].

2 Der Text des Enkyklion und Antenkyklion Abliandlg. cl. Bayer.
Akad. d. VViss. XXXII (S p. 49if.; zur Erklü1'ung vgl. dieselben Abhandlg.
N. F. 1.0 p. 186. lS8f. c

3 Das ist der bei Kyrill übliche Name für die Gegner des Chalcc-
donense. Die Gründe, die mich bewegen, der Bezeichnung °l\L[ono-
physiten' aus dem Wege zu gehen, habe ich Abhandl. d. Bayer. Akad.
cl. Wiss. N. F. 10, 1711 dargelegt.

n
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gegen die “Synode° nie aufgegeben hatten, den alten Gerontios
an ihre Spitze und drohten die Rebellion des Theodosios zu
erneuern [(52, 19if.]. Dazu kam es ni cht, da der isaurische Lands-
mann des Kaisers, Illus, Zenon nach Konstantinopel zurück-
führte. Noch vor seinem Sturz widerrief der Usurpator in einem
zweiten Erlaß, dem sog. ”A1›reym5xÄı.or, in einer allerdings
undeutlichen Formulierung das Enkyklion. Aber der VViderruf
stieß auf VViderstand, auch bei dem jerusalemcr Patriarchen
Anastasios, der stets eine irenische Politik getrieben hatte,
und seinem Nachfolger Martyrios; diesem gelang es sogar, in
Palästina eine Union zwischen den streitenden Parteien herzu-
stellen, indem sich beide auf eine schriftlich festgelegte Formel
einigten. Der beste Bericht über diese Vorgange steht in den
syrischen Auszügen aus der Kirchengeschichte des antichalce-
donisch gesinnten Scholasticus [= Rechtsanwalt] Zachariaslä
ich übersetze ihn ins Griechische, natürlich ohne jeden Anspruch
das griechische Original herzustellen:

Oorp. scriptt. Orient. Christ. III 5 p. 219, 24 ed. Brooks
[= Scriptt. sacri et prof. 3 p. (58, 19 ed. Ahrens-Krüger], nachdem
über Bischöfe berichtet ist, die das ”./±l.rre7›m5x?.ıor unterzeichnet
haben: å'/,ı,:sw›e1› Ö” šv rñı ålvydısıfaı, °Ar<xaráaı,oç 'lzagoaokóμwr -mn'
'cQw31› ffu?.<1ı,au1'cT›1› åišagxoç oıiôè argooéoxer åzı-:ı7ı›oı,g mix ånag1'miμc'1'0§
rà êym5x2.ı,<ı, xaí-rot ya årı/103; [ohne einen Unterschied zu machen]
xoırwrofir T01; aıgôç aöirôr o'vra19'QOLCoμé'ı'oı.ç åmozórıoıçfi . . . (folgt
noch ein zweiter Bischof, der an den Enkyklia festhielt).

G 1). 220, 24 [= p. 69, 15] xai, llfcıprógıoç :sig åxz:ıiı'(u1›åyffıf†:;r0
Xwgícaç šm›^cô1f` μarà ”/l.wıcráo'L01› 'côr 71:96 crıiircñ 17017 åıfrın/xvzÃl,0U
mii vrclßlà rmovöámıg áíore šıfcöcaı rôr Äaór, vwíaaç llíııgmarôr 139%":
μcwôgírøyıf mzovöaíor. ô` ôè m=ı.a'ı9L-'ılç 1:013; m'„Qı`.aôrô1›:zag1jı.ıfsae am
1701); cuirôr μfi ôeggoμérovç åfffšwölfl' - - -

]_ czolfıo'-cmóç heißt er in der Überscln'ii.`t der sog. Vitfl- SOUCÜ
[Patrol. Orient. II p. 7]; Euagrios nennt ihn éfirwg, was clıısselbc be-
deutet. Er stammte aus Maiuına, der ]?l_afenstadt von Gaza [Sıtzı,inl3,~'§'
bo]-_ d_ I-]j@i(,[@1]3@rger Akad. d. VViss. 1912, 16 p. 73] und studierte 1'111.11
Severus in Alexanclrien und Berytos. Ihn mit dem Bischof von M1-
tylene zu identifizieren, der auf der scharf chalkcdoniselıen Synode
von 536 eine aktive Rolle übernehmen mußte [Act. Conc. t. III p. 104» 3-
159, 35 = M VIII 926. 934], ist platterclings unmöglich.

2 Z. B. beim Enkaenienfest im September, vgl. l2l, 14. 163, -l0›
vor allem aber I-Iieron. ep. 93.
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Jfgoorpoßwyoıç Zlíagrvgíov' 'If eigijmy fiμoör Xgwrôç 6 vıomjaaç 'rà
öóo šr xai Ãócaç rô μwóroıggor nal zaragyıjcaç -njw ê')μ9~Qar 'm`7r šr
mit coôμarı avšroñ [d. h. der Kircl1e]. íôm) yàg ôégaraı vıákw
'Ü šxxinyoía -mil; víoèç miroü ~co1}g_ßov?.1joaL oôôéyıore nóggw ygq›0_
μšrovç cvårñç xai 1161' åigywı rmi-myr fiμír rıagéôaıšcwl. xaıgôg ôè
'fiμír civzaír Öóša šr 131/›ícrr0ıç 19'e(Z›L Kai åıri yñç gZQq§1~;7
[Lc. 2, 14]. ÖL” ô` sig -wir mıgcvaícw~w3ı›1.9'e0q›LÃwrárwı› êmøxórzcorl)
ôsôáyμsüa 'cmiaöe 101); ómwrárovç ,ıroraygoølç zai -ıroôg eölaßsarárovç
øcliygmoóç, Zra âfp” Öμcör rneíowjıaıf 1:013; Ãomoôg åôaÃq9o1`›ç μq) gíıvw,
59011 åÃ17'ı9Lrôr rñg fıíarewç røinjr roiirov år (fiı åßa¶ırío29-1;,uer zai
ßamrıCóμsi9'a~ aôroi ` (Daaórwç åßanríaüiycaıf zai .†cı.a1:sóovcrı,r
xaüáazeg ojμeíç. mi; oiir Ö rpgoıfcñr êrariría 1:05 ô'Qov -ırcör åyıfwr
øiμcöv na-cépow xai êmaxórcwr roíw år Nızaíaı, (ZL xcır17z0Ão'ó19o;aa~r
ßßßaıufioaißrag mıi m›r19'š,Lıe1f0L xcıi oi [Jil åvcíoxoflzoı, oi är rñı ß<1m)„[ö„
:ıróleı merci xai ôgflóöošoı ami 1] miroôog 1] år °E(péoccı, 1°) qıpgmjgag
1°7` Öıöášaç šarw å1›áz7eμa' ei' mg åíllvyr öıöaggfyr fi Öıôacmodıfar
ôvıovôøjnore yeroμérfıyr år ”AQı,μ,írwL 1] §1» Zagôıxñı 1°) L-iv _/Yalmyôórı.
ij år åíllwı róm/JL, zaflobç eılııer 6 ånócroñoç [vgl. G-al. 1, 9] 611,
ai' 'ug Öμír mygóccreı. rcíréor 1*) å åmjgvša óμıfr, åo-rw åifáüieμa.

Kai μeü” ërega Ö aürôg oíírwg' rıç åmıwıfa rñç Öo^/.ı,μa›rár›7;
xai ôgfloôóšov zíaršwç rcör cíyíwr Yu] seal rofır pr åmoxómur zai
T0311 êr ”ErpéowL Öcôáom-'L 1] zamfoiroμaí ij rpgorsí 1*) ššvyyeíraı 1]
šregov ó'Qo1› ij Jıíartr, orirog ållórgıóç åorım -mfg åyíaç åxxfiivyoíaç.
xåycb Ö1] ôıaμagriigoμcu iiμäç švzıl 1705 19.205 zai 1:017 Xgtoroö (1151-05
nal 105 å)/íov mieiiμarog zai -ı:á'›1† åxlexrcör åyyålwr μøj -1,-L; fåμä;
vıñcwäı åvzô vrcuimyç rñç aríerewg ' 1] ôμoñoyía zíμcövf íjôøy äpw gmfü,
êw TUÜL oiigcwcöı. mii Öcßeere Ãó;/or årci 1017 rpgtxroö 'cñg ÖLza'ı,oo'óri;;
ßøfμaroç, L-*Z Öššaıoüe aíišøyaw 'ij μaíwouf rfiç Ju'01:ewç_ åı9@1,0;
šyfb 105 afμaroç Üμånf 013 Jmvcáμeroç Ãa/lt/31' 'öμíin

Die Predigt dürfte bei der Feier gehalten sein, die nach dem
Bericht Kyrills [(57, 9ff.], als die Union zustande gekommen war,
in der Anastasis abgehalten und dann durch ein Volksfest be-
schlossen wurde. Es sind Mönche und Kleriker, die zur Gegen-
wart der in Jerusalem anwesenden, zu einer Synode versammelten
Bischöfe zugelassen werden; nicht wesentlich anders stehen sich
bei Kyrill [(57, 4] abtrünnig gewordene [”A.rcoa;›;wraıf] Mönche
und Bischöfe gegenüber. Markianos, der schon bei der Rebellion
des Theodosios sich den zahlreichen Anhängern des Gerontios

~e ~sıfb

1. So die Überlieferung.
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zugesellt und ein Koinobion bei Bethlehem eingerichtet hatte
[49, 11], ist bei Kyrill [(56, 24] wie bei Zacharias Anführer der
Aposchisten; durch ihn bringt der Patriarch die Union zu-
stande.

Ein wesentlicher Unterschied der kyrillischen und der Dar-
stellung des Zacharias ist allerdings, daß der dogmatjgehe Inlmlfi
des Unionsvertrages bei Kyrill verschwiegen und die Einigung
als das Resultat eines Loses hingestellt wird [(57, lif.]. Sie ist
ferner in die oben schon berührte VVundergeschichte eingebaut ;-
weil diese mit kirchenpolitischer Tendenz aus den Ereignissen
heraus erdichtet ist, birgt sie deutliche und lehrreiche Pointen.
Die Einigung ist nicht, wie die Verwandlung der Laura in ei11
Koinobion, die Folge eines Befehls, den der als Retter erscheinende
Euthymios durch den schiffbrüclıigen Diakon Fidus dem Pa-
triarchen bestellt; er begnügt sich vielmehr mit der Versicherung,
daß sie “von dem Herrn kommt”. Daß diese Fiktionen nichts
anderes sind als der Niederschlag der Motive, die das Patriarcllálfi
und die Aposchisten dazu brachten, sich zu vertragen, ist nicht
schwer zu sehen, weil der urkimdlich fundierte Bericht des
Zacharias die Tatsachen liefert, und es bietet sich die Möglich-
keit ein wenigstens im ganzen zutreifendes Bild von dem zu
entwerfen, was sich im palästinischen Kirchenregiment ab-
spielte, seitdem Iuvenals Tod das Gift des persönlichen lflasses
aus den Nachwirkungen der Usurpation des Theodosios hinaus-
schaffte. Anastasios” irenische Politik wird nicht wenig dazu bei-
getragen haben, die Gegensätze abzustumpfcn; es kann sein,
daß bei Euthymios die Pietät gegen seinen ehemaligen Gönllßl'
so stark war, daß sie ihn davon abhielt, sich auf einen intimen
Verkehr mit dem Nachfolger einzulasscn [s. o. S. 3(54], C101'
Iuvenals Feinde, soweit er konnte, tolerierte. Euthymios wurd_G
alt und starb; seine Laura, einst ein fester Platz der chalkedoni-
schen Orthodoxie, bedeutete nichts mehr. Basiliskos” Enkyklioll
gab den Aposchisten in Palästina einen starken Auftrieb,
führte aber ebensowenig wie das Antcnkyklion und die nach
Zenons Sieg beginnende chalkedonische Reaktion zu bösartigen
Entladungen. Anastasios konnte bei seiner Toleranz vcrlıarı'cn;
sein Nachfolger Martyrios, der schon zu ~Eutl1ymios° Zeiten
seine eigenen \Vege gegangen war, ohne mit dem greiscn l-lieiligcn
sich zu verfeinden, brachte die Union mit den Aposchisten. zu-
stande auf G-rund einer Formel, die, wie das zweite Eplıesinunı,

'.l.`. u, U. 49, 2: Sclıwıırlz 2-1
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nur drei Synoden anerkannte und das Chalcedonense nicht ver-
fluchte, aber sterilisierte. Um den Kaiser und den konstantinop-
ler Patriarchen kümmerte er sich nicht, hatte es auch nicht
nötig; Zenons Regiment stand trotz seinem Sieg, an dem er
persönlich unschuldig war, nicht auf festen Füßen und Akakios.
hatte mit den \Virrcn in Ägypten und den beiden syrischen
Provinzen zu viel zu schaffen, inn den in Palästina hergestellten
Frieden zu stören, abgesehen davon, daß er nie ein doginatiseh
strenger Anhänger des Chalcedonense gewesen war [Ab_handlg._
d. Bayer. Akad. d. VViss. N. F. 10 p. 198]

Die VVundergeschichte bei Kyrill verknüpft die beiden Taten
des Martyrios, die Umgestaltung der Laura des Euthyinios,
und die Union mit den Aposchisten so eng miteinander, daß ein
längerer Zeitraum sie nicht getrennt haben kann. Da der drei
Jahre dauernde Bau des Koinobion im Mai 482 fertig wal-
[65,10. 66,15], muß er 479 begonnen haben; man darf die
Union in die gleiche Zeit setzen. Jedenfalls war sie fertig;
und in Wirksamkeit, als Akakios für Zenon das gewöhnlich
Henotikon genannte Edikt aufsetzte, für dessen Unterzeichnung
der schismatische Patriarch von Alexandrien, Petros Mongos,
die Gemeinschaft mit Konstantinopel erhielt [482] Er riclıtete
an Martyrios eine Synodika und wurde von diesem in der Ant-
wort als cvlkenovgyóç begrüßt und der Kaiser gepriesen,
ö`ç ñrwoe rô agíaμa :dw μ,e)m/är Corp. scriptt. ecclesiast. a. a. O.
12 p. 237, 28. 238, 7 = Scriptt. sacri et prof. 3 p. 84, 31. 85, 5]-
Etwas später schickte Petros der VValker, den Zenon an Stelle
des vertriebenen Chalcedonensers Kalendion in Antiochien als.
Patriarchen eingesetzt hatte, eine Synodika an Martyrios1_

In gewissem Sinne ist die palästinische Union eine Vorläufer-in
des Henotikon; die Forınulierung des Verhältnisses zum Chal-
cedonense ist in beiden Ubereinkommen so ähnlich, daß die
Vermutung nahe liegt, Akakios habe sich die palästinische
ê'ı›wcıç zum Muster genommenz. Nichtsdestoweniger unter-

1 Abhandlg. d. Bayer. Akad. d. VViss. N. F. 10 p. 165 zu nr. 64..
Sitzungsber. d. Heidelberger Akad. d. VViss. 1912, 16 p. 16.

2 Jedenfalls ist die palästinische, von den Kirchenhistorikern nicht
beachtete ëvwcıg eine bessere Grundlage für das historische Urteil
über Akakios' Politik als die Polemik der Päpste Felix und Gelasius,.
die gewölınlieh in den Vordergrund geschoben wird und dadurch die
geschichtliche Perspektive verzerrt. Die Kirche des Ostens darf nicht.
vom Occident aus gesehen werden.
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scheiden sich die beiden Friedensschlüsse oder, wie man viel-
leicht besser sagt, VVaffenstillstände voneinander auf das
Bestimmteste. Das Henotikon war ein Edikt des Kaisers, bei
dem der formellen Fassung nach keine kirchliche Behörde mit-
gewirkt hatte. Bei den ägyptischen Mönchen stieß es von Anfang
an auf VViderstand, und dieser VViderstand blieb sich gleich;
mochten die 'Dioscorianer” sich auc_l1 in zahllose Gruppen und
Grüppchen zerspalten, darin waren. sie einig, daß sie die alexan-
drinischen Patriarchen immer wieder dazu zwangen, die verhaßte
Synode zu verfiuchen, sich also voın Henotikon loszusagen.
Die Mönche selbst haben bei diesem unzähmbaren VViderstand
nichts anderes gefühlt als Eifer für den rechten Glauben und
waren sich dessen nicht bewußt, daß die tiefste Wurzel dieses
VViderstandes die Auflehnung ihres eingeborenen Agyptertums
gegen Hof und Patriarchat von Konstantinopel war. Ihren
Patriarchen, die keine Kopten waren, aber das niedere, un-
gebildete, im Koptentum verharrende Volk als Untergebcne
höher werteten als die oberen hellenistisch gebildeten Scl1i011lJ011›
wurde ein blind fanatischer Gehorsam geleistctl; seitdem
Kaiser Marcian durch die Synode von Chalkedon Diosk01'0S
verurteilt und vertrieben hatte, war für die echten Agypter
der Kaiser in Konstantinopel nicht m.cl1r der qvı.Äó)5gıcr0§
ßaaríecç, sondern ein Unterdrücker, dessen Gebote 11101112
banden, und die Reichskirchc eine gottlose Institution, so lange
sie die 'Synode' ni cht verfluchte. Die Kirche, die dem Patrıarcllitll
von Jerusalem unterstand, hatte eine andere Struktur als dlc
ägyptische. Ihr Fundament waren die heiligen Stätten; in der
offiziellen Redeweise tritt die ”/lrávwölš ill JGITUSEÜG111 an dw
Stelle des patriarchalen 19@óroç2, Die unablässig einströmenden
Pilgerscharen, die frommen, Kapellen und Klöster bauenden und
unterstützenden Fremden i11 der christlichen Großstadt Jerusalem
waren das wichtigste Element; es war ein Gebot der einfachsten
Klugheit für das Patriarchenregiment, keinen Glaubc11SSt1'G11J
aufkommen zu lassen, der zu dauerndem Schisma führen und
den wechselnden oder dauernden Zuzug von auswärts spalten
oder gar verscheuchen konnte. Die heiligen Stíilfllßll lJ0d0UÜ0Ü011
aber noch mehr. Wie dieser Zuzug, so waren auch der Klerus

Vgl. Act. Conc. t. II 1 p. 309, 2ff. 20. 24ff. 35ff.
92, 23. s. 0. s. 3561.[Ql-1 \_=

24:1:
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der heiligen Stadt mitsamt deın Patriarchen. sowie die Mönche
in der Stadt und der nahen è-'gøyμoç ein aus den verschiedensten
Völkern angeschwemmtes Gemisch, zusannnengehalten durch
den Kult der heiligen Stätten und die sichtbaren evangelischen
Erinnerungen, die unmittelbarer wirkten als dogmatische
Differenzen und das Postulat der einen Kirche gerade am Ort
ihres Ursprungs durch ihren bloßen Anblick einschärften.
Hier war die Union nicht das nur halb gelungene \Verk eines
kaiserlichen, vom 'konstantinopler Patriarchen inspirierten
Edikts, sondern der mit leichter Hand von zwei gescl1eu1;ç›,11
Mäimern unter allgemeiner Billigung herbeigeführte Abschluß
einer innerkirchlichen Entwicklung, die schon zwanzig Jahre
früher nach dem Tode Iuvenals eingesetzt hatte. Das Bestreben,
dem kaiserlichen Hofe und dem konstantinopler Patriarchen
keinen Anlaß zur Einmischung zu geben, mag mitgewirkt
haben; ich bin sogar der Meinung, daß ein Niederschlag davon
in den Erdichtungen der \Vundergeschichte zu spüren istlz
man blieb darum doch in Jerusalem. loyaler als irgendwo anders,
schon weil die Munifizenz von männlichen und weiblichen Mit-
gliedern des Hofes und von hohen Beamten nicht zu entbehren
war. '

Nur wenige, wie Gerontios und Romanus, schlossen sich von
der Union aus, man ließ sie in Ruhe. Dagegen erhob der Nach-
folger des Martyrios, Sallust, der die nach Theodosios” Rebellion
in Verfall geratene Organisation des Mönchtums wiederherstellte,
den Friedensstifter Markianos zum Oberhaupt [åQ;μμaröQírø7g,
wie Kyrill sagt]. Die Union bestand weiter, ohne Kämpfe und
zu allgemeiner Zufriedenheit; der aus einem Kloster der .ëgøyμog
hervorgegangene Bischof von Petra nennt den Kaiser Anasta-
sius, der gerade in den ersten 20 Jahren seiner Regierung
am Henotikon festhielt, einen nagáôswoç rgvfpñç [Usener, Der
heilige Theodosios p. 54, 1]. Sie war auch noch unter dem Pa-
triarchat des Elias in Kraft; nur dadurch ist sein Verhalten zu

1 Martyrios schreibt nagQ11Uıaarma'›-ıfegoıf an Zenon und Akakios über
die Aposchisten und die von ihnen in der heiligen Stadt angestifteten
Unruhen; der Brief wird Fidus als dem Apokrisiar mitgegeben
[62, 15ff.]. Er leidet Schiffbruch; Euthymios erscheint ihin und tröstet
ihn: yírwaze iin mix dcr-reía óöóç 0011 êıfıónıoıf 1017 192017. oıiôè yág "mu c`›'r1]o'ı.r
fpégeı -mit ,rm-cQı`. -crñv åxzliyaıcöıf rô o'è wir c`wéQxem9cıL ê1›.Kw1fo¬.'a1frwovrró?.eı,
[63, 17].
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erklären. Zerstört wurde sie von außen, durch Severus; das muß
später erörtert werden. .

Euthymios war 80 Jahre tot [85, 21], als Kyrill für die Vita
Material sammelte. Nur einer von seinen Gewährsmämıern,
Kyriakos, hatte den schon steinalten Heiligen kurze Zeit ge-
sehen, nicht in seiner Nähe gelebt [224, 22ff.]. Was er Kyrill
mitteilte, war im wesentlichen die Tradition, die aus der Laura
in das Koinobion hinübergenommen wurde, nicht ohne Um-
bildungen zu erfahren. Überblickt man im ganzen das Bild, das
Kyrill auf dieser Tradition aufgebaut hat, so gleicht es einer von
mehr oder weniger dichtem Nebel bedeckten Niederung, aus der
sich einzelne Komplexe wie Bergkuppen herausheben. Auf-
fallend deutlich sind die Jugendzcit in Melitene 1 und die Anfänge
in Palästina; wem das zu verdanken ist, habe ich nicht heraus-
bekommen können. Daß die Stiftung der Beduinengemeinde
in der Hauptsache auf die in der Familie des eingewanderten
'Spahbed” durch den jüngeren Terebon erhaltene Überlieferung
zurückgeht, dürfte niemand bezweifeln. Auch die älteste Laura,
das Verhältnis zu Iuvenal und Eudokia, der Gegensatz zu der
Rebellion des Theodosios, treten mit leidlicher Klarheit heraus;
über dem Rest liegt ein Nebel, von dem man nur ahnen kann,
daß er VVichtiges verhüllt.

Die Laura des Euthymios ist die erste Mönchssiedelung in
der šgiyμoç, die, geschichtlich. betrachtet, etwas bedeutet.
Freilich sieht es so aus, als sei diese Bedeutung ephemer. Die Be-
duinenniederlassung wurde in der Zeit des Kaisers Anastasius
durch zwei Einfälle heidnischer Beduinen zerstört [67 , 2l.if.].
Allerdings unterzeichnet ein Iférgoç åsıícxorcoç -wär Ifageμßoñcölıf
die jerusalemcr Synode von 536 [Act. Conc. t. III p. 189,5
= M VIII 1174], aber Kyrill berichtet nichts von einer Neu-
besiedlung, obgleich das ursprüngliche “Zeltlager' uınnittelbar
neben der Laura, also auch dem Koinobion lag. Vermutliclı ist der
Name, der nicht untergehen sollte, auf ein paar Dörfer i11 dcr
Nähe übertragen. Die Laura war ein Stützpunkt der wenigen
gewesen, die nach 451 bei der Reichskirchc blieben, verlor aber
nach 458 mehr und mehr an Bedeutung; man kann sich schwer
(ler Vermutung erwehren, daß Eutlıymios sich überlebte.

1 Vor allem die auf die Gegenwart sich beziehende Notiz über das
Kloster der ”fl.rá7n;ı/ug bei Melitene 13, 21fi., auch die Erwähnung
doı-tiger Traditionen über zwei Bischöfe des 5. Jahrhunderts.

l
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Jedenfalls führte sein el1emaliger_ Genosse, der Patriarch Mar-
tyrios zugleich mit der Umwandlung der Laura in ein Koino-
bion die Union mit den Aposchisten ein. Unleugbar ist endlich,
daß das Koinobion hinter anderen Lauren und Koinobien der
šgøyμoç weit zurückstand. Und doch ist von Euthymios mehr ge-
blieben als sein wundertätiger Leichnam. Die Beduinen der
Ifagsμßolaí blieben seßhaft, auch als sie in die benachbarten
Dörfer flüchteten; ihre Nachkommenschaft waren christliche
Araber, ein Bevölkerungselement, das in den Erzählungen Kyrills
eine gewisse Rolle spielt [75, 13if. 29ff. 76, 6ff.]; der Phylarch
der palästinischen Araber war ein Urenkel des ersten Bischofs
der “Zelte' und ein gewissenlıafter Hüter der Tradition. Daß die
Erinnerung an den sich zum Chalcedonense bekennenden Euthy-
mios durch Martyrios' å'1›a›mç nicht zerstört war, beweist die bei
Kyrill vorliegende Überlieferung; sie lebte wieder auf und
trieb die Mönche der šgøyμoç zu einer Massenbewegung zu-
sammen, als Severus nach seiner Erhebung zum Patriarchen von
Antiochicn [512] versuchte, das Chalcedonense zu kassieren.

Unglcich plastischer als die dem unmittelbaren Gedächtnis
von Zeitgenossen schon entrückte Gestalt des Euthymios ist
die Figur des Sabas von Kyrill gezeichnet, ,dank einem reich-
lichen Material, das ihm vor allem die Berichte des 1-Iesychasten
Iolıannes, daneben aber auch manche andere, wie z. B. die seiner
Eltern und seines Lehrers Georgios, des Gerontios von Medaba
und des Paulus, eines Jüngers des Armeniers Ieremias boten;
über die Herkunft und die Anfänge in Kappadokien konnte ihn
ein Verwandter des Sabas, der im Koinobion des Scholarios
lebende Gregor, unterrichten. Man erkennt deutlich den Natur-
burschen, dessen gesunder, kräftiger Körper [92, S. 89, l5if.]
jede Anstrengung und Gefahr spielend leicht erträgt. Kirch-
licher Ehrgeiz [103, 26] oder spekulativ-mystische Neigungen
beschweren ihn nicht; er ist auch kein Rigorist, sondern vermag
sich eines frohen Zusammenseins ohne ängstlichen Verzicht auf
leibliche Genüsse zu erfreuen [165, 4if.; besonders hübsch die
Erzählung 136, 24ff.]. Was seinen Vater veranlaßte, in einer
Truppe, die in Alexandrien in Garnison lag, Dienst zu nehmenl

1 Schwerlich militärischer Ehrgeiz; die ägyptischen Garnisonen
gehörten, auch wenn sie nicht an der Grenze lagen, zum Grenzlieer,
und die 'ıiıílitcs lim/itancfi rangierten in der Armee an unterster Stelle.
Man wird annehmen dürfen, daß er aus nicht angegebeneın Grunde
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und mit seiner Frau dorthin überzusiedeln, aber seine Besit-
zungen und sein vierjahriges Söhnchen in der Obhut von Ver-
wandten zu lassen [S7, 10fi.], ist nicht zu erraten; überliefert
ist nur, daß Sabas, Weil unter seinen Oheimen Streit entstand, in
.ejnein benachbarten Kloster Zuflucht suchte, wo er nicht mehr
lernte, als was für den .mönchischen Dienst nötig war, im Unter-
schied von Euthymios, der unter Aufsicht eines Metropoliten
eine sorgfältige klerikale Erziehung genossen hatte. Der Zug
nach den “heiligen Orten, ergriff auch ihn, auch er mochte nicht
in Jerusalem bleiben und wurde vom Ruhm des damals |}l58]
auf der Höhe seiner Erfolge stehenden Euthymios angelockt,
von diesem aber nicht in die Laura aufgenommen, sondern dem
Koinobion des Theoktistos überwiesen. Wenige Jahre [469]
nachdem dieser gestorben war [466], bezog er eine eigene Zelle
außerhalb des Klosters; Euthymios' Tod [473] bestimmte il111,
völlig Anachoret zu Werden. Erst- zehn Jahre spater machte er
aus seiner Einsiedelei eine Laura [4«S3], zunachst mit großem
Erfolg, die Zahl der Brüder, anfangs 70 [l00, 3], stieg bis auf
150 [205, 3. 103, 27]. Doch stellte sich bald heraus, daß er nicht
die geistige Überlegenheit besaßl, um die intellektuellen Elemente
zu führen; nach dem Tode des Patriarclien Martyrios brawll
eine Revolte aus. Sie wurde zwar durch Martyrios° Nachfolger
Salustios unterdrückt, der Sabas zum Presbyter machte und die
Kirche der Laura einweihte [490], aber zu einem dauernden
Frieden kam es nicht, es ist im Gegenteil von nun an allen Ab-
nıilderungen der Bericlıterstatter zuın Trotz ein \Vechsel
Zwischen äußeren Erfolgen des vom Patriarclıat gestützten
Sabas und VViderspenstigkeiten einer nicht unerheblichen
1\/[inoritêit unter seinen l\/Iönchen deutlich zu erkennen.. Kör]_)er-
liche, nach Betätigung verlangende Kraftfülle und natürliche
ßegabung erzeugten eine Leidenschaft zum Bauen, die unermüd-
lich Koinobien und zsijıfu von Lauren in den Bergselıluchten,
Xenodochien in Jerusalem und Jericlıo errichtete; mit Recht
empfahl der Patriarch Elias ihn, als er ihn zum Kaiser Anasta-
sios schickte, in seinem Beglcitsclıreiben als den fıolıarıjš
und noirtoñggoç der \Vüste bei Jerusalem [14±l, 9]. An Menschen

ylınáiclist nach Alexandrien gekommen (gcflohen ?) wm' und sicli dort
anwerbon ließ, um seine Existenz zu friston.

1 103, 25 åilízaıióç åo'1:ıa› öıoızfioııı -för Tóswı' Öıà rfμ' :›¬roí.Zı`/ı› åygoızórıjru.
Ebenso 104, 6.
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für diese sich rastlos mehrende “Wüstenstadt” fehlte es niınnıer,
und damit auch nicht an Anhängern des unermüdlichen, von
einem kindlichen VVagemut [vgl. 116, 13ff.] nie verlassenen
Gründers. Salustios hatte die durch den Aufstand des Theodo-
sios in Verfall geratene Organisation des Asketentums erneuert,
indem er den Mitbegründer der Union Markianos zum Archiman-
driten machte; nach dessen Tode [November 492] sammelten
sich die Mönche der VVüste am Sterbebette des Patriarchen und
bestimmten ihn, Sabas zum Archimandriten und 1›oμo19iérø7g
vmiftôç 1017 åıfagcıgiytızcö' ßıfov zai návrwv 1031' åv tui; xéilñaıç
Cñr ngoaıgovμéruw [115, 25] zu erheben. Neben Sabas wurde
Theodosios zum Archiinandriten der Koinobien bestellt; eine
Zweiteiluıig hatte schon unter Iuvenal bestanden, war aber nicht
auf dem Unterschied zwischen Koinobion und Lauren auf-
gebaut, da der Lauren in der Wüste damals zu wenig waren,
um eines Hauptes zu bedürfen. .

Auf diese Erfolge fallt ein Schatten durch eine zweite Revolte
der Mönche in der ursprünglichen Laura, bei der die Opposifiioll
schon 40 betrug [118, 26]. Eine nicht lange wêilnfende Abwesen-
heit des Sabas besserte nichts; als er zurückkehrte, war die Zahl
der 'Widersacher auf 60 [120, 15], nicht ganzdíe 1-lalfte der
Gesamtheit von 150 gestiegen. Jetzt gab Sabas 'dem Zorn
Raum' und suchte sich bei Nikopolis eine neue Einsiedelei,
die bald zu einem Koinobion anwuchs. Es bedurfte eines starken
Druckes des Patriarchen Elias um ihn zur Rückkehr in seine alte
Laura zu bewegen, der Mahnbrief, den jener an die Aufrührer
richtete, hatte zur Folge, daß diese auswanderten und anderswo,
bei Thekoa, sich in Zellen niederließen, i11 denen einst Apo-
sehistenl gehaust hatten. Ohne festes Oberhaupt und ohne den
Mittelpunkt einer geweihten Kirche gerieten sie in Gefahr, sich
aufzulösen; Sabas gutmütige, vom Patriarchat liberal unter-
stützte Hilfsbereitschaft verschaffte ihnen beides und so ent-
stand die Neue Laura. Nur vorübergehend behielt Sabas sie
durch die von ihm eingesetzten Äbte in der Hand; auf die
Dauer blieb sie der Sammelpunkt einer intellektuellen Oppo-
sition, deren Sabas und die große Masse seiner Mönche nicht Herr
wurden.

1 Romaıius, vgl. das Register II. Später verlegte er das Kloster
nach Eleutheropolis, vgl. Land, Anecd. Syr. 3, 345 = Scriptt. sacri et
prof. 3, 26133. Patrol. Orient. 2 p. 9615. ,
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Seitdem es dem Patriarchen Martyrios und dem Aposchisten-
führer Markianos gelungen war, die palastinischen Bischöfe
und Mönche durch eine geschickte Sterilisierung des Ohalce-
donense unter einen Hut zu bringen, herrschte i11 Palästina
tiefer Friede, den die Reste der unentwegten Aposchisten nicht
störten, noch weniger das was außerhalb des palastinisclıen
Patriarchats verging, die Opposition der agyptischen Fanatiker
gegen das zenonische Henotikon, das Schisma zwischen Kon-
stantinopel und Rom, die VVirren um den dreimal vertriebenen
und dreimal wieder eingesetzten Patriarchen von Antiochicn,
Petros den VValker. Diesem 'Paradies' um den schon erwahnten
[S. 372] Ausdruck des Theodoros von Petra zu gebrauchen,
wurde ein Ende bereitet durch Severus. In Berytus als Jurist
ausgebildet, war er dann Mönch geworden. und -in das Kloster
des Theodoros, des Nachfolgers des Iberers Petıfos eingetreten,
von vornherein also ein Gegner des Ohalcedonense. Das Kloster
lag ebenso, wie das von Severus spater selbst gegründete, bei
Maiuma, unterstand also dem Patriarchen von Jerusalem.
An und für sich involvierte die Gegnerschaft gegen das Chalce-
donense noch keine Opposition gegen die unicrte, dogmatisclıem
Zwang abholde palàlstinisclıe Kirche, aber Sevcrus gehörte zu
den Mönchen, die, weil sie der Welt entsagt hatten, sich für be-
rechtigt hielten, gegen Kompromisse zu kämpfen, auf die sich
die Reichskirchc, die nun einmal in der VVelt stand, einlassen
mußte oder wollte. So war er ein prinzipieller, radikaler Gegner
jeglicher Union und ein gefahrlicherer Gegner als die gegen das
zenonische Henotikon anstiirmenden ınigebildeten Mönche in
Ägypten; er wußte hn Kirchenrecht und der Dogmatik besser
Bescheid als die Chalcedonenser, war ein glänzender Sclıriit-
steller und handhabte mit Meisterschaft die l5`ormen` der
mündlichen und brieflichen Konversation. Es war eine gegen
die Union verstoßende, unvorsichtige Inkonsequenzl des Pa-

1 Vgl. die Beurteilung des Zacharias Scholasticus .l?f1›l11'91- O1`›_2
p. 103, 9 [von mir ins Griechische übersetzt] -rröıf årrà -ı†rI›1' e›mZ17rriu›ı›
[damit muß der Patriarch Elias gemeint sein] -ruöıf dal eı“.@1]ıfmá'›§ Ölfi-
xsıμévwv ngàg aüroüç [die Mönche des Severus] xai ıfoμıšóıiww Cv)fo,ıu1Zı'uı›
åô5}„7„,m`7„ -;f,;› ömgaogàıf ~n`;r yß1'o/lšmı' rrgöç aóroôç óßcnfs :ıgó-mgoıi ôgı90ôö.50v;
mi-L-0-àg óvoμágai ëw; fñg øcıaßvioewg 'fμ' o'v/ıßñraı einer är -um eígiyμéıfwı ;(góı'wı.
Der in der palästinischen Union lıerrschende Frieden ist _tı'efferıd mit
diesen VVorten charakterisiert.
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triarchen Elias, die diesen Gegner in Bewegung setzte; er ließ
sich von einem Renegaten, dem anfänglichen Aposchisten,
dann zu den Chalcedonensern übergetretenen Nephalios an-
stiften, die Mönche aus dem Kloster des Severus zu vertreiben.
Diese schickten Severus als ihren Apokrisiar nach Konstanti-
nopel; er blieb drei Jahre [50S-5.11] dort und gewann durch
seine Persönlichkeit auf den ehrlich. frommen, seiner Ver-
antwortung als Schutzherr der Kirche voll bewußten Kaiser
einen verhangnisvollen Einflußl. Die Phasen dieses merk-
würdigen Verhaltnisses zwischen Kaiser und Mönch im einzelnen
darzulegen, ist hier nicht der Ort, ich muß mich damit begnügen,
den Kern, um den sich alles dreht, kurz herauszustellen. Für
den Kaiser war das von seinem Vorgänger überkommene
Henotikon, das das Chalcedonense nicht ausdrücklich aufhob,
das gegebene Mittel um die Einheit der Kirche aufreehtzu-
erhalten und durchzuführen; Severus bemühte sich mit größerer
oder geringerer Deutlichkeit, das Henotikon zur unbedingten
Verurteilung des Ohalcedonense zu erweiternfi. Vollständig
drang er damit beim Kaiser nicht durch, aber es gelang ihm, die
Gegensatze, die die palästinische Union und das Henotikon
abgestumpft hatten, wieder zu harter Scharfe zuzuspitzen.

Er hatte die Reichshauptstadt schon verlassen, als Streite-
reien zwischen den durch ihn nach Konstantinopel gezogenen
und den einheimischen, chalkedonisch gesinnten Mönchen
ausbrachen und den dortigen Patriarchen Makedonios zu Fall
brachten [August 51_1]. Das Patriarchat von Jerusalem hatte bis
dahin an der Gemeinschaft mit Konstantinopel festgehalten;
Elias führte diese Politik in der VVeise fort, daß er den Ab-
setzungen des Euphemios, eines ausgesprochenen Ohalcedonensers,
und 'des Makedonios widersprach, aber den oifenen Konfiikt
vermied, indem er die Synodiken der Nachfolger, erst; des
Makedonios, dann des Timoth-eos annahm3, was nichts anderes
bedeutet, als daß er, wie an der palastinischen Union, so auch
am Henotikon festhielt. Dasselbe tat auch Flavian von Anti-

1 Vgl. Abhancllg. cl. Bayr. Akad. d. VViss. N. F. 10 p. 239.
2 Der Unterschied zwischen dem Prinzip und der Rücksicht auf den

Kaiser ist besonders deutlich zu schen in der Stelle ep. 1, 2 p. 16
Brooks, die ich a. a. O. p. 2412 übersetzt lıabe.

3 140, 15fi'. 24fl`. Vgl. clcn Brief der palästinischen Mönche bei Euagr.
3, 33 p. 132, 19. .
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ochien. Für beide wurde die Situation schwierig, sobald die
Extremisten die Vieldeutigkeit des Henotikon benutzten, um
das Ohalcedonense radikal zu beseitigen. Severus war zunächst
ein Mönch und auf indirekte VVirksamkeit beschränkt, dagegen
nahm der Bischof von Hierapolis, der Syrer Axenaja, griechisch
Esvaíuç oder Øtlóšeißog genannt, den Kampf gegen Flavian
auf. Bei den Bischöfen seiner und der Nachbarprevinzen fand
er wenig Unterstützungl, um so mehr bei den Mönchen in
Syria I. Der Streit nahm schließlich solche Dimensionen an,
daß der Kaiser eine Synode nach Sidon berief, nicht nur der
syrischen, sondern auch der palästinischeng.

Sabas war für kirchenpolitische Kämpfe nicht gemacht; er
war weder Degmatiker noch besaß er Ehrgeiz. Aber Elias
stellte ihn als Archimandriten der palästinischen Anachoreten
an die Spitze einer Legation von Heguincnei, die er unmittelbar
vor der Berufung der Synode von Sidon [14], 16] nach Kon-
stantinopel an den Kaiser schickte; so kam der Mönch, den
bis dahin nur das Bauen und Gründen von Klöstern, Zellen
und Mönchskirchen mit der VVelt verbunden hatte, in unmittel-
bare Berührung mit dem weltlichen Gebieter der Reichskirchc.
In dem kyrillischen Bericht [14-1, 24fi.] mischen sich Echtes
und Verkehrtes in wunderlicher VVeise. Unverkennbar ist cin
ausgeprägter, von chalkedenischer Orthodoxie inspiriertcr
Haß gegen den Kaiser. Er setzt schon mit dem Bericht Kyrills
über seinen Regierungsantritt ein: mit Anastasius beginnt “die
Redefreiheit für die Aposchisten” [115, 11]; daß das I-lcnotikon,
das Fundament von Anastasius” Kirchenpolitik, von Zenon
erlassen war, wird verschwiegen. Flavian und Elias sind für
Anastasius Objekte tollwütigen Hasses [l40, 21. 141, 3]; dieser
Haß treibt ihn dazu, die Synode von Sidon zu berufen, zu
deren Leitern er die Metropoliten Soterichos von dem kappa-
dokischen Oaesarea und Philexenos von Hierapolis macht,
ausgesprochene Gegner des Chalcedonense. In der Privatunter-
lıaltung mit Sabas 143, lßff. behauptet der Kaiser, Elias habe,

1 Vgl. das von Leben [Le Museen 43, 1'79ff.] herausgegebene Ex-
zerpt aus einem Brief des Philoxenes.

2 141, 16. 'l`heoph. p. 153, 11. Corp. seriptt. ehrist. Orient. 3, 6
p. 50, 12 = Scriptt. sacri et prof. 3, 130. Zu meinen Ausführungen
Abhandlg. d. Bayer. Akad. cl. \Viss. N. F. 10 p. 245 ist der in Anni. 1
zitierte Brief des Philoxenos naehzutragcn.

l .
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Flavian mit sich fortreißend, sich in Sidon zum Verteidiger der
'nestorianischen Synode von Ohalkedon° aufgeworfen und ihre
Verfluchung liiıitertriebeıı, er habe ihn., den Kaiser, durch
einen Brief, aus dem ei11 gegen das Ohalcedonense gerichteter
Satz mitgeteilt wird, getäuscht, so daß er die Synode resultatlos
habe auseinander gehen lassen. So mangelhaft auch die Über-
lieferung über die Synode von Sidon ist,_ sie reicht aus, um nach-
zuweisen, daß der kyrillische Bericht und die Behauptungen,
die er dem Kaiser in den Mund legt, die wirklichen Hergänge
tendenziös verzerren. Philoxenos bezeugt in dem S. 379 1
erwähnten Brief, daß Flavian, ohne Zweifel auf Befehl des Kaisers,
durch die Metropoliten seines Patriarchalbezirks die Bischöfe
ziu* Synode cinlud; das gleiche wird vo11 Elias für die palästi-
nischen Bischöfe angenommen werden dürfen. Soterichos soll
nach Tlıeoplianes p. 153, 13 mit Philoxenos den Kaiser dazu
bestimmt haben, die Synode zu berufen; das mag der unrichtigen
Behauptung bei Kyrill zu Grunde liegen, daß sie die Leiter
der Synode gewesen seien. Ferner gibt Philexenos selbst in
dem angeführten Brief zu, daß er nur zehn Anhänger unter
den Bischöfen habe zusannnenbringen können; eine. solche
Minorität f konnte die notwendige Einstimmigkeit verhindern,
aber nicht mehr. Es ist richtig, daß der Kaiser durch einen
Kommissar die Synode, weil sie keinen einstimmigen Beschluß
zuwege brachte, auflöste [Theoph. p. 153, 20]; aber Severus
gesteht in einem Briefe selbst zu [ep. 4, 2 Brooks p. 289], daß
der Konnnissar der Synode Briefe alexandrinischer Patriarchen
verlegte, in denen diese sich nur zum Henotikon bekannten,
ohne das Ohalcedonense und den Tomus Lees ausdrücklich zu
verfiuchen, und dadurch den “Verfechtern der (radikal anti-
chalkedenischen) Orthodoxie” eine Niederlage bereitete. \Vas
sodann den aus dem Schreiben des Elias angeführten Satz
[143, 25] anbelangt, so wird er durch Theophanes 153, 21fi.
als echt erwiesenl. Er ist ein in antichalkedonischem Sinne

.l Mit diesem Brief ist ein anderer nicht zu verweclıseln, den Elias
schon vor der Synode von Sidon aufVerlangen des Philoxenosiiund an-
derer an den Kaiser durch die 'Dioskorianei-” gerichtet hatte. Er enthielt
eine Verfluchung derer, die 'zwei Naturen' behauptet hatten; Elias
erklärte das Schreiben für gefälscht und schickte ein anderes, das die
Verfluchung nicht enthielt. So berichten die palästinischen Mönche
in dem von Euagrios [3, 31 p. 129, 5ñ°.] wörtlich angeführten Schreiben.

\
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etwas verschärftes Bekenntnis zum Henotikon, es muß betont
werden, daß das Ohalcedonense nicht verfluch.t wird. In dem
späteren Bericht bei Kyrill [148, 10] wird der Brief ein zeile-
zavrmôr mii oißsoroμmôr 7/gáμμ.a genannt, ein Urteil von einer
bei Kyrill sonst nicht vorkommenden Schärfe; noch mehr muß
die Verdrehung auffallen, daß der Kaiser behauptet, infolge
dieses Briefes die Synode aufgelöst zu lıaben [144, 1], auch ab-
gesehen davon., daß nach dem guten Bericht bei Theophanes
a. a. O. Flavian und Elias ihre Briefe dem kaiserlichen. Kom-
missar mitgaben, der die Synode aufgelöst hatte. Endlich ist
es eine lediglich durch die Situation, daß der Kaiser einem
Abgesandten des Elias gegenüberstelit, veranlaßte Verschiebung
der wirklichen Hergänge, daß sich der Zorn des Kaisers in
erster Linie gegen. Elias und sein Verhalten auf der Synode von
Sidon richtet, er habe Flavian verleitet. Tatsächlich agitierte
Philoxenos mit seiner Minorität und den von ihm aufgehetzten
syrischen Mönchen gegen Flavian; der Kaiser geriet mit dem
-Patriarchen von Jerusalem erst in Konflikt, als Severus im
November 512 Patriarch von Antiochien geworden war und
seine Synodika in Jerusalem nicht angenommen wurde. Aber
Elias mußte in den Vorderwrund geschoben werden damit der

ı D Ö ıı › ' . 1Kaiser drohen konnte, ihn. abzusetzen [14.4, eff.], und diese Dio-
-hung soll den Schluß, auf den es von vornherein abgesehen ist,
herbeiführen: Sabas tritt für die Orthodoxie seines Patriarcllßll
ein und macht auf den Kaiser einen solchen Eindruck, daß el'
sofort seine Drolnmg zurückniinmt. _

Dieser Schluß greift auf den Anfang des Bericlllıßs übel' C110
Legation zurück: sie sei nur geschickt, um zu verhüten, daßdßl'
Zorn des Kaisers die “Mutter der Kirchen” in Verwirrung bringe
[139, 19if. = 144, 20fi`;., vgl. auch 143, 1lf.]. Freilich ent-
-spricht das Verlıaltcn der Abgesandten diesem Zweck wenig,
sie petitionieren mn materielle Vergünstigungen für ihre Klöster
[14=2, 22íf.]. Nimmt man, wie billig, das ganze eben erörterte
Gespifäclı als eine auf Sabas” G-lorilikation berechnete Fiktioiı
heraus, so bleibt auch von dem, was Sabas verbringt, .lediglich
eine Peti.tion realen Inhalts übrig, er bittet, den Kirc.l1@1_1 flill (1011
*heiligen Orten” und den possessores von Jerusalem die s'zı,y›cr-

VVeil Elias von Philoxenos in deiı Streit gegen Flavian hincingezogen
- _ .. ~ - ' ' ^~ , . 1 ~ \ 1War, wurden auch die palastinisclien Bisehofe /.ui Synode gcladcıi.
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flua discrilptilo zu erlassen. Also war der offizielle Zweck der
Abordnung kein politischer; ob Elias irgendwelche nicht ein-
gestandene Absichten solcher Art mit ihr verband, ist nicht zu
erkennen. Nur so viel darf gesagt werden, daß Sabas eine für
diplomatische Missionen diskreten Charakters denkbar un-
geeignete Persönlichkeit war.

Es spricht für diesen Teil des Berichts 1, daß Anastasius anders
gezeichnet ist als in dem fingierten Gespräch. Obgleich von
einigen :Schinken zur Bekämpfung des wahren Glaubens an-
gestiftet', ist er ein Gönner der Mönche, der sie mit respektvoller
Huld behandelt, Sabas sogar generös beschenkt, ihm auch den
erbetenen Nachlaß bewilligt haben würde, wäre nicht der all-
gewaltige Gardepräfekt Marinus, der Freund des Severus, da-
zwischen gekommen. Das selbstverständliche Mißtrauen gegen
die rasch und genau eintreffende Prophezeiung des Sabas be-
rechtigt ni.cht dazu, den Zusammenstoß mit Marinus zu bezwei-
feln. Noch weniger ist an der Glaubwürdigkeit dessen auszu-
setzen, was 145, llf. von den Unterhaltungen des Sabas mit den
Damen des kaiserlichen Hauses erzählt wird, vor allem mit der
Kaiserin Ariadne, die von ihrem Vater, dem Kaiser Leo 2,
mit Zenon verh.eiratet war und dann Anastasius zum Gemahl
genommen hatte. Es ist ein besonders echter Zug, daß Sabas
sie an die chalkedonische Orthodoxie ihres Vaters erinnert. In
dessen Regierungszeit [457-474] fielen die Anfänge seines
Anachoretenlebens in Palästina, als sein Ziel war, ein Jünger des
großen Euthymios zu werden; zu dessen Rulnnestaten gehörte
es, daß er sich der Rebellion des Theodosios widersetzt hatte
und für das Chalcedonense eingetreten war. Er war dogma-
tischem Nachdenken zu wenig zugänglich, als daß ihn die bald

1 Ich halte es nicht für zu kühn, ihn auf,Pompeius, den Neffen des
Kaisers zuı'üekzuí`ühren. Für das geliässigc Zerrbild des Anastasius
und das fingierte Gespräch mit Sabas möchte ich, ohne es bestiınınt
beweisen zu können. den Hesychasten Iohannes verantwortlich machen;
er hatte sich noch als Bischof von Colonia. bei einem Aufenthalt in
Konstantinopel mit dem dortigen Patriarchen Euphemios, einem
entschiedenen Gegner des Anastasius, angefreundet [204, 1].

2 Ich benutze die Gelegenheit, um die Verwechslung niit Papst
Leo zu bericlitigen, die inir Abhandlg. d. Bayer. Akad. cl. VViss. N. F. 10
p. 244 passiert ist. Die Identifikation p. 245 von 'Povmíıfou -coö xurå
A›7μócrgaroi› [145, 7] mit dem bekannten Gardepräfekten des Arcadius.
ist zum mindesten unsicher, vielleicht unrichtig.
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nachher von Martyrios eingeführte Union irgendwie irre gemacht
hätte; lange Jahre hindurch blieben Jerusalem und die “Wüste'
von dogmatischein Parteigezänk verschont. In dem VVinter
511/12, den er in der Reichshauptstadt mit Erlaubnis des
Kaisers zubrachte [l43, 10ff.], lernte er zum ersten Male
schwere dogmatische Kämpfe kennen, die sich zwischen Mönchen
abspielten; die scharf clialkedonisch Gesiiinteii, die nie Ruhe
gehalten hatten, wiu*den durch die Anhänger des Severus zu
neuem Fanatisinus aufgereizt. Das zwang auch ihn dazu,
Partei zu nehmen; es verstand sich von selbst, daß er cs mit den
Chalcedonensern hielt.

Einzelne Ortschaften im südlichen und südwestlichen Pa-
lästina, wie Eleutlieropolis und l\í[aiuma bei Gaza, wo Severus
sein Kloster hatte, scheinen lokale Zentren der Aposchisten ge-
wesen zu sein; die Masse der Mönche und Anachoreten in Jeru-
salem und der benachbarten VVüste erwiesen sich, ebenso wie
Sabas und im Gegensatz zu dem sich unsicher an sein Patriarchat
klainmernden Elias als entschicdene Chalcedonenser, sobald
Severus, zum Patriarchen von Antiochien erheben, die palästi-
nische Union nicht mehr respektierte und in seiner Synodika
die mehr oder weniger formelle Verdaminung des Cl1al0Gd011G11S@
verlangtel. Sein erstes Sclireiben wurde nicht angenommen;
als das zweite im Mai 513 [148, 26] in Jerusalem eintraf, zogen
die Heguinenoi der å-'giy/zog, darunter Sabas und ein g1“0ß01`
Haufe von Mönchen hinauf und jagten die ÜlJerb1'i11&'@1` mitsmnt
den agcntes in Tabus und den Soldaten, die ihnen beigcgebßll
waren, aus der heiligen Stadt liinausfi. Der Kaiser sclirittzii-
nächst nicht ein, weil der reichsuntertänige Gote V1tahan3
noch im Jahre 513 mit einem von ihm angeworbenen Heer-
haufen vor Konstantinopel rückte und dem durch Schuld
des kaiserlichen Neffen und magistci' 'ıiıifliilwii pci' T7M'Ll›<§1flfW!›
Hypatius im Augenblick welirlosen I~Ierifscher außer reelleren
Gewinnen das Versprechen abpreßte, eine Synode unter Vorsitz
des römischen Papstes einzuberufen, um die kirchlichen Dinge zu
ordnen: der Gote war als 'l`ä.ufling des eben abgesetzten anti-

1 Vgl. Abhandlg. d. Bayer. Akad. a. a. O. p. 247._ ¬
2 Dasselbe berichten die palästinischen Mönche in ılirein von Eua-

grius exzerpierten Schreiben 3, 33 p. 132, 22.
3 Für alle Einzelheiten verweise ich auf Abhandlg. d. Bayer. Akad.

a. a. O. p. 249ff.
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ochenisclien Patriarchen Flavian ein grinnniger Feind des
Severus und machte die Forderungen der chalkedonischen
Partei, die in der Hauptstadt das Übergewicht hatte, zu den
seinigen. lm nachsten Jahr [514] ließ Anastasius ein großes Heer
unter einem neu ernaınıten 'Heermeister in Tl11'akie11' gegen
Vitalian ınarschieren, es wurde vernichtend geschlagen, Hypatius
gefangen genommen. Außer dem eigentlichen Ziel seines Ehr-
geizes, der 1/Vürde' des magístev' mvilfitum per Tlw'a,cz`am erhielt
Vitalian die bindende Zusage des Kaisers, eine Synode nach
I-Ieraklea, der Metropolis der .Provinz Europa, zu berufen,
die unter Vorsitz des römischen Papstes entscheiden sollte, ob
Makedonios, Flavian und andere zu Recht abgesetzt seien,
und eine Einigungsformel feststellen, die das Schisma beendige.
Uber diese Synode wurde lange zwischen dem Kaiser, Papst
Hormisda und Vitalian verhandelt, auclı der König Theoderich
spielte dabei eine Rolle. Im August 515 reisten die römischen
Legaten ab. Nicht lange darauf drehten sich die Dinge run, in-
folge der Ungeduld Vitalians, der im I-lerbst 515 zum dritten
Male Konstantinopel. angriff, aber diesmal. eine schwere Nieder-
lage erlitt. Sein Kommando wurde ilnn entzogen und er mußte
zufrieden sein daß man ihn in Anchialos nicht weiter belıelligte.
Der Kaiser verlegte die Synode nach der Hauptstadt und ließ
sie noch vor Ende des Jahres 51-5 resultatlos auseinandergehen.

Zu den Bischöfen, die im Herbst 515 in Konstantinopel
tagten, gehörte der Metropolit von Altepirus Alkison; er war,
im Gegensatz zu dem die kirchliche Leitung der Dioecesis
Illyricum beanspruchenden l\/Ietropoliten von Thessalonich
eifriger Chalcedonenser und nahm durch Vermittlung der
römischen, ebenfalls in Konstantinopel anwesenden Legaten
die vorher unterbrochene Gemeinschaft mit der römischen
Kirche Wieder auf [Cell Auell. ep. 119 p. 527, 9. 117 p. 523,
12. 2127 1). 545, 5]. An. ihn richteten die ]_)alà3stinischen Mönche
ein langes Schreiben, aus deın Euagrius [2, 5 p. 52, 9--15. 3, 31
1). 127, 8-129, 30. 3, 33 p. 132, 19-133, 9] große Stücke ex-
zerpiert hat, fast nur erzahlenden Inhalts; das Schreiben sollte
Alkison und, wie man vermuten darf, die römischen Legaten
über die Situation in Palästina orientieren und griff Weit zurück
bis auf die Revolte des Theodosios unmittelbar nach der 'chal-
kedonischen Synode. Die Partien, die über Anlaß und Zweck
Aufschluß gaben, hat der Kirehengeschichtsschreiber ausge~
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lassen und nur die doch wohl am Schluß stehende Versicherung
[3, 33 p. 132, 10] mitgeteilt, daß die 'hiesigen μoı›aa~mjQıa und
Jerusalem selbst im reehten (chalkedonischen) Glauben einig
sind, auch viele Städte außerdeın mit ihren Bischöfen'. Da
die Vertreibung der Überbringer von Severus” zweiter Sy~
nodika im Mai 513 noch erwähnt wird, andererseits Alkison vor
Auflösung der Synode in Konstantinopel starb [Ooll. Auell.
ep. 117 p. 522, 16. 119 p. 527, 11], muß es gegen Ende des Jahres
515 verfaßt sein. Es ist ein Beweis dafür, daß die palastinischen
Mönche sich, da der Patriarch Elias versagte, einem oder meh-
reren Leiternl unterstellt hatten, ohne solche ware auch der
erfolgreiche Tumult im Jahre 513 nicht zustande gekommen.
Für Kyrill und seinen Gewälırsınaim ist es charakteristisch,
daß sie darüber schweigen; sie saßen nicht an der Stelle wo die
Dinge 'gemacht' wurden.

Nach dem Sturz Vitalians und der Auflösung der nach Kon-
stantinopel verlegten Synode von Heraklea griff Anastasius in
Jerusalem durch und setzte Elias ab; an seine Stelle trat am
1. September 5162 Iohaimes, der Sohn des Markianos, eines
Presbyters der Anastasis, der Sabas bei seinen Bauten unter-
stützt hatte [127, 4131]. Er hatte dem (lux Palacstøioıae ver-
sprochen, Severus in die Gemeinschaft aufziınelımen und das
Chalcedonense zu verfluchen, wurde aber durch die Mönche,
die wiederum als eine geschlossene Masse auftraten, gellilldel-`Ü›
sein Versprechen zu erfüllen. VVie dann ein nochmaliges Ein-
schreiten des Kaisers durch das Zusammenspiel des co12.sulm'is
Palaesm'nae I mit dem Patriarchen vereitelt wurde, eine impo-
sante Massenversammlung der Mönche gegen Severus und für
die “vier Synoden' demonstrierte und sclıließlicll eine PGÜÜ011
der Mönche, die sich am Schluß patlıetische Drohungen heraus-
nahm, an den Kaiser abging, braucht Kyrill nicht 11&C11G1'Zä11lÜ
zu werden. Es mindert die Glaub\vürdigkeit seiner detaillierten,

1 Ich halte es nicht für.unwahrselıcinlich, daß Mamas [:s. das Re-
gister II unter Máμaç (3)], früher einer der beiden 5500201 0<l0l' “A1`0l1i-
mandriten' der 'dioskorianischen' Mönche und Freund des Severus,
dessen Abfall sowohl Kyrill als auch das Schreiben der palíistinisehen
Mönche an Alkison besonderer Eı'\vı`i.hmıng würdigen, zu den Leitern
gehört hat.

2 Das Jahr ist von Diekamp, Origenístisehe Streitigkeiten p. 1Sl`i`.
als unbestreitbar richtig erwiesen.

'l`. u. U. 49, 2: Schwartz 25
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anschaulichen Erzahlung nicht, daß Sabas eine Protagonisten-
rolle zugewiesen wird, die, wie Kyrill selbst deutlich erkennen
laßt [151, 7], dem Patriarchen zukommt. Der VVert des kyril-
lischen Berichts wird in vollem Umfang klar durch den Ver-
gleich mit den Entstellungen und Verschiebungen, die sich
der Bischof Theodoros von Petra in dem Enkomion auf Theo-
dosios erlaubt, um die Glorie des Glaubenskä,mpfers ausschließ-
lich auf seinen Helden zu konzentrieren. Er allein bringt die
Massenversainmlung zusamrneıı, er verfaßt das Schreiben an
den Kaiser [Usener 56, 2. 26]; um das Kraftwort über die vier
Synoden, das er am Schluß der Versammlung in die Masse warf
[152, 3], als Einlei.tun.g zu einer Theodosios in den Mund gelegten
Lobrede auf die Orthodoxie des C11alcGCl0J1611S0 ZU benutzen
[Usener 62, 17 if.], wird mit dem seit Jalnrhunderten bei Rednern
und redncrischen Geschichtsschreibern üblichen Trick der Dou-
blette operiert und ein zweites Vorgehen des Kaisers erfunden
[Usener 61, 26'lf.], dem sich diesmal Theodosios allein gegenüber-
stellt [Usener 62,13ff.]. Gewissermaßen als Vergeltung wird
durch dies Doublcttenkunststück das einzige wirkliche Plus das
dem bischöflichen. Enkomion. vor Kyrill zugesprochen werden
muß, uın seine Wirkung gebracht, die schöne Antwort des Kaisers
auf das Schreiben der Mönche [Usener 60, 20 ff.]. VVG1111,
woran ich nicht mehr zweiflel, Kyrill wahrheitsge1nä,ß berichtet,
daß die Mönche eine Abschrift ihrer Petition an den konstanti-
nopler Patriarchen Iohannes schickten, der am 1.7. April 518
ordiniert wurde, hat der Kaiser den Brief kurz vor seinem Tode
[:9./10. Juli 518] geschrieben. Kyrill, richtiger seinem Gewahrs-
mann, kann allerdings der Vorwurf nicht erspart werden, daß
er den Brief ausgelassen und eine unrichtige Motivierung [vgl.
die Note zu 158, 3-6] an die Stelle gesetzt hat; er konnte sich
von der gehassigen Beurteilung des Kaisers nicht freiınaclıen.

Die prochalkedonische Bewegung, die in der l\4[assenversa1n1n-_
lung Ende 516 oder Anfang 517 gipfelte, waren der letzte kirchen-

1 Ich habe Abhandlg. cl. Bayer. Akad., Vlfiss. N. F. 10 p. 2589, auf
Grund der Parallelstelle Theoph. p. 162, 14 [vgl. clio Note zu 157,
1_2], angenommen, daß bei Kyrill der konstantinopler Patriarch mit
dem jerusalemcr verwechselt sei. Aber es ist bedenl_:_lielı, die beiden von-
einander ıınablıâingigen Berichte mit Gewalt in Ubereinstimmung zu
bringen, und die Möglichl<cit, daß Anastasius erst nach dem 17. April
antwortete, ist ebensowenig ausgeschlossen wie daß die Mönche init.
ihrer Petition sich Zeit ließen.

1
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politische å'ya'›1f, den Sabas, als einer von vielen, nichtals Leiter
zu bestehen hatte. Er ist dann noch zweimal von den jerusa-
lemcr Patriarchen mit Auftragen ausgeschickt, lediglich als
dekorative Persönlichkeit, das erstemal nach dem Umschwung
im Juli 518 nach den Metropolen von Palaestina I und II, Caesarea
und Skythopolis, mit dem Erlaß des Kaisers Iustin, der befahl,
die 'vier Synoden' in die Diptyehen einzutragen, das zweite mal
530 nach deın samarischen Aufstand mit einer großen Petition
uın Steuernaclılasse und Reparationcn der erlittenen Schaden
[173, 5lf.]. Von der unvermeidlichenProphezeiung [175, l9íf.]
abgesehen, die, wie sichs gehort, nicht nur die Siege des Kaisers
über Geliıner und \/Vitiges antizipiert, sondern auch die öku-
menische Synode von 553, ist der Bericht mit so viel. genauen
Angaben ausgestattet, wie es nur möglich war, wenn Akten des
Jerusaleıner Patriarchats benutzt wurden; vgl. o. S. 345.

Es bleibt noch übrig, das zu erörtern, was Kyrill von den
Origeniasten zu erzàlhlen. weiß. Aus seinen Andeutungen und
aus Iustinians Edikt gegen Origenes ist soviel deutliclı, daß die
ketzerischen, aus Origenes entnommenen oder abgeleiteten
.Lehren in der Hauptsache Spekulationen über die Praeexistenz
der Seelen und die årzo›uı'cáamaı,ç am Ende aller Dinge waren.
Im einzelnen ist von diesen Spekulationen wenig bekannt;
Kyrill gibt sich mit einer so bedenklichen Kontrebande, vor der
ihn schon seine Mutter gewarnt hatte [216, 14] nicht gerne ab
und verweist auf eine ausführliche Widerlegung in einer von
orthodoxen Mönchen der Großen oder der neubesicdcltcn Neuen
Laura verfaßten Schrift [l97, 10if.], die nicht erhalten ist. So
viel darf aber gesagt werden, daß jene Spekulationen auf das
`VVerk zurückgingen, in dem Origenes seine Philosophie nieder-
gelegt hatte, auf die Bücher ff:-:Qi ågxaör. In der freien Kirche
des 3. Jahrhunderts konnten persönliche Philosophie und ver-
pfliclıtende Glaubenslelıre noch nebeneinander bestehen; die
auf die vier Synoden sich stützende Reichskirchc Iustinians
brachte nicht das geringste Verständnis dafür auf. Allerdings
darf nicht übersehen. werden, daß auch jene Origcniasten alles
andere waren als kongeniale Anhänger oder Naehalnner des von
ihnen erwah lten, aber in seiner echten. und vollen Größe nicht ver-
standenen Meisters. Sie fisclıten sich ihnen zusagende Spekula-
tionen aus dcr unerıneßlichcn Gedankenfülle des ganzen ()ri genes
heraus, weil Korbflechten und Psalmodieren ihren Hunger nach

25*



3 8 8 III G eschichtliches

Dcnkstoff nicht bczwangen und blieben insofern Mönche, als
sie von Konstruktionen der*Eschatologie besonders angezogen
wurden. Ob außer dem Studium von Origenes Hegi ågxoör
noch andere zeitgenössische Bewegungen auf sie einwirkten, ist
mehr als fraglich. W

Der Herd des Origeniasmus War die Neue Laura, ursprünglich
von der Sezession der Intellektuellenl gegründet, denen Sabas
zu üıigebildet war, im Jahr 507 [123, 28] oder etwas früher;
daß er sie existenzfahig gemacht hatte, wurde ilnn nicht ge-
dankt, weil seine mit Hilfe des Patriarchats durchgeführte Für-
sorge als Unterdrückung aufgefaßt wurde. Ob die 60 Sezessio-
nisten, die damals, nachdem eine frühere Revolte mißlungen
war [103, 12], die Große Laura verließen, schon vom Origenias-
mus infiziert waren, ist nicht festzustellen, da Kyrill an der These
festhalt, daß zu Lebzeiten des Sabas Glaubenseinheit unter
den Mönchen der šgiyμoç' bestanden habe [125, 21. 188, 7].
Immerhin muß er zugeben, daß unter dem mit Einfalt gesegneten
Lateiner Paulus sich vier heimliche Origeniasten eingeschliehen
haben [etwa 514; 12=1,22if.], darunter der Palastiner Nonnos,
die 'Ursache alles Unheils' [230, 27]. Sie werden von Agapetos,
einem der frühesten Jünger des Sabas [s. das Register Il],
in Übereinstimmung mit dem Patriarchen Elias, also vor dem
September 516, ausgewiesen, gehen in die msôıáç [125, 1íf.],
d. h. die Küstenebene westlich von Jerusalem und verbreiten
dort ihr “Unkraut'. Die Hoflnung, daß der neue Patriarch
Iohannes ihre Zulassung gestatten werde, wird von diesem
getauscht, erfüllt sich aber unter Agapetos” Nachfolger Mamas
[etwa 519; 125, 15íf.].

Einer von ihnen war Leontios aus Konstantinopel [ßvšár-mo;
1031 yéraı 17 6, 12], der Sabas bei seiner Reise nach Konstanti-
nopel im Sommer 530 begleitete; als herauskam, daß er Ori-
geniast sei, kündigte der Alte ihm die Gemeinschaft auf und ließ
ihn in Konstantinopel zurück. Über ihn laßt sich mehr2 fest-

1 101); å1›'ı.'fiı.ZVéaL Zutigaı 207/ıwrégoııç 230, 21. 188, 18. Vgl. 0. S. 3"/'5f.
2 Allerdings nicht entfernt so viel als Loofs in seineın von ihm selbst

als Jugendarbeit bezeichneten Buch ”Leontius von Byzanz' [TU 3, 1. 2]
vor etwa 50 Jahren behauptete. Richtig ist nur die Identifikation des
bei Kyrill oft vorkommenden Origeniasten Leontios aus Konstanti-
nopel mit dem Teilneliıner an der sog. Collatio cum Seuerianis und dein,
den die Präsenz- und Subskriptionslisten der Synode von 536 unter den
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stellen, als Kyrills Bericht ahnen laßt, teils durch direkte Zeug-
nisse, teils durch sichere Schlüsse. V

Er muß es rasch dahin gebracht haben, als Apokrisiar der
Mönche in Jerusalem und der ëgvyμoç am Hofe zu fungieren.
Schon 5321 erscheint er bei der vom Kaiser befohlenen Dispu-

palastiıiiselicıi Mönclieıı aufführen [a. a. O. p. 272]. Er muß von dem
“Schriftsteller° Leontius, d. h. dem Verfasser des dreiteiligon VVcrkes
contra Nestorianos et Eutychianos verschieden sein, da dieser Origenes
als anerkannten Ketzer behandelt [PG 86, 1377°]: för ôè ”Q@L7/émyıi oü
i9iavμıíCovcıı›, ó'rı. ó -náw den/Lárwıfi ënu'›v1›,ıı.og Jlgıjyógıoç . . . μvgíovç ê7mu›μı'wı'
öıéšcww eig mi-ırôıf mízirovç; Aus dem Satz zog schon de Torres den
Schluß: ctiam Miu: liquct Lc0nt'i'ımıO1'1Ige'mI.s scctato1'c1ıı 'non_fm`ssc. Durch
das vom Zusammenhang geforderte Fragezeichen erledigt sich die
Deutung, die Loofs der Stelle zu geben versuchte [p. 294] Übrigens
beruht das Ethnikon B1›Cár'ı7ıoç bis jetzt nur auf dem Zeugnis des
Canisius, günstigstenfalls dcr lateinischen Übersetzung von do Torres;
im Vaticanus 2195 und dcm Laudianus 92 steht über dem clreiteiligcn
VVerk nur 'roü μrmagiov /leorrıfov 'roü šQ11,ıııfı'ov, ebenso nach Omonts
Besehr_eibung zu schließen, im Paris. 1335 [Devreesse Rev. d. sciences
rélig. 10, 548. 552]. Devrccsse verweist ferner auf das von Photius
bibl. cod. 231 beschriebene dogmatische Florilcg [vgl. Diel<aın]>›
Doctr. patr. p. LXI], in dem p. 287“ 27 Asór-no; ó 1:›`7ı› E91;/ıı›4ı)ı› m›i.ı._
rsíav xcıl 'cñıf μoıfáôrı ßíov šlóμeıfoç erscheint. Danach dürfte cs sich
empfehlen, den Verfasser jenes dreiteilígcn VVcrkcs nur Lcontius,
nicht aber Leontius von Byzanz zu nennen. Daß ferner der sky-
thische, d. li. gotische Mönch Lcontius Lateinisch sprach und daher
mit Griechen gleichen Namens nicht identifiziert werden darf, habe ich
Act. Conc. t. IIII 2 p. XII nachgewiesen. Es tut ınir leid, daß Lool`s
[TU 44, 5 p. 75] sich über diese VViderlegung seiner Tlıesc geíirgert
hät; die Tatsache, daß Dionysius exiguus auf Bitten des l\1axentius
und Leontius Kyrills Briefe an Successus ins Lateinische übersetzt,
ihnen gewidmet und versprochen hat, noch andere Schriften Kyrills zu
übertragen, besteht nun einmal und beweist, daß Leontius Lateinisch
sprach und bequemer las als Griechisch.

1 Nach der syrischen, Zacharias fortsetzcnden Kirchengeschichte
[Oorp. scriptt. christ. Orient. III G, 2 p. 82, 15 = Scriptt. sacri et prof.
3, 160] befahl Iustinian im Sommer 531 [ind. VIIII. 5. Regierungsjahr],
daß die ráyμa-ra (der Mönche) aus der Verbannung hcimkehren sollten.
Sechs Bischöfe [vgl. Act. Conc. t. IIII 2 p. XXVf.] wurden vom Kaiser
nach Konstantinopel berufen, reisten aber erst, nachdem sie auf einen
noch in der VVüste geschriebenen Brief vom Kaiser eine Antwort or-
halten hatten [Corp. scriptt. elırist. Orient. 111 6, 2 p. 116, 16. 119, lff.
= Scriptt. sacri et prof. 3, 191-]93]. In Konstantinopel nngclcoınincıı,
richteten sie sofort ein Schreiben an Iustinian, das in syrischer Uber-
setzung, mit einer Auslassung, erhalten ist [Corp. a. a. O. p. 115, (iff.
= Scriptt. 3, lS9ff.]; daß in dem Zitat von Ps. 109, 1 statt Toılç åxflgoóç
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tation mit den Severianern unter den Vertreteı'n der kaiserlichen,
cl. h. chalkedonischen Orthodoxie: Act. Conc. t. IIII 2 p. 170, 5
Leontio mlro vefııcmmlvl 'monacho atque apocø¬isa1'z`0 patrmn in
scmcta cimliíate constiiiutoruøıı. In gleicher Eigenschaft wohnte er
init anderen Vertretern der palàlstinischen Mönche allen fünf
Sitzungen cler Synode von 536 bei:

1. Sitzung vom 4. Mai. 536. In der Praseıizliste der als Zuhörer
zugelassenen Mönche [Act. Conc._t. III 55 nr. 76, p. 130, 34
M VIII 8253]: /leóirnoç ,uoraygôç xai vi)/023//wog zai 'ı7o:†ı01.'i7Q'›7'm)ç zñç
šgiíμov rıámyç, ferner unter den Unterzeichnern eines an Papst
Agapetos eingereichten libellus a. a. O. 68 no. 73 p. 145, 34
[l\I VIII 9ll]: /l.z~:o'1›1'L0ç åÃL-ist 19'305 μoifaxôg xul 1§yo'ó/.uswoç zai ro-
rconygiyrf/; mímyç rñg âgiiμov.

2. Sitzung am 6. Mai 536. In der Pràlseıızliste der Mönche
a. a. O. 76 no. 76 p. 158, 26 [M VIII $)3l]: /lamfrıfov μowagoñ
:cui 1?)/ovμšifov ami ronoriygiyroñ 'ırñç êgiiμov mímyç.

3. Sitzung am 10. Mai 536. In der ÄPrä.senzliste der Mönche
3.. a. 0. 90 mr. so p. 105", 30 [MVIII 94=2]: /1-fff›'1'ff›0§ /«f›<>wxô; wi
'ıiyofóμeifoç xai Torzr)r17Q17r1)g rñç êgiiμov rzámyg.

4. Sitzung aın 21. Mai. 536. In der Prasenzliste der Mönche
a. a. O. 107 nr. 82 p. 174, 7 [M VIII 954]: /1.a'óı›noç μoıfuggôç Kai
ronomygfıyrf/ç rfiç êgıjμov rcámyç.

5. Sitzung am 4. Juni. 536. Unter den Unterzeichnern eines
beim Kaiser eingereichten lihellus a. a. O. 12 nr. 74 P, 37, 1
[l\I VIII 99l]: /lzsówıoç šléeı, 19'805 μowfrıxôç [die lateinisclle Über-
setzung fügt hinzu: et prior p†"opriz` mom1..stem'i] ¶ıoı.oó,um›oç för
Äóyov Ösıèg -cäw xarà wir ëgøyμoıf åyíuw rzarégwv, feiner unter den
Unterzeichnern eines bei dem Patriarchen Menas und der
Synode eingereichten libellus: a. a. O. 14 nr. 117 p. 50, 30
[M VIII 1019]: /leóruoç 'ıiyoiíμeroç zai μorapgâç ZÖ/ov μovaoriygıfov
xai Övcèg vıáimmf 'ccíw §1' rfiı šgfiμwı xai ”foQÖá1›1μ åyíaw ycarégwif.

An keiner Stelle erscheint Leontios, wie die übrigen palästi-
nischen Mönche, als Vertreter eines einzelııen Klosters oder
einer bestimnıten Laura, sondern stets als der der Vater in der
šgøy/ıoç, zu der einmal das Jordantal ausdrücklich hinzugefügt
wird. Wer ihm die Funktion eines Apokrisiars oder ronomygiyrfıjg

oov gesetzt ist nárru öñμm» åvıeıüñ, dürfte eine Anspielung auf -den Nika-
aufstand [15._]9. Januar 532] sein. Auf dies Schreiben hin veran-
staltete der Kaiser die Collatio [vgl. Act. -Conc. t IIII 2 p. 170, 25],
im Frühjahr 532.
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G1"ßGi1†› hatte, geht aus den angeführten Stellen nicht hervor;
es bleibt kaum eine andere Vermutung übrig, als daß es der
Kaiser selbst getan hat. Gelegentlich nennt er sich auch ñyoó-
μavoç eines eigenen ,uo1›aan§Qı.ov [= Einsiedelei]; die hat er
sich, nachdem Sabas ihm die Gemeinschaft gekündigt und ihn
mittelbar aus der Neuen Laura ausgewiesen hatte, in Konstan-
tinopel eingerichtet.

Leontíos war nicht der einzige Origeniast unter den nicht
wenigen palastinischen Mönchen, die als Petenten und Zuhörer
der Synode beiwohnten. In den oben angeführten Listen
erscheinen :

aus dem Kloster des Theodosios 41,
aus dem Kloster des Martyrios 4, darunter Domitian,
aus der Laura des Sabas 2, darunter der aus Kyrill [vgl.

das Register II] als Gegner der Origeniasten bekannte Cassian,
aus der Laura rrbr fwgyíaw för ê'ı› uöı. °IoQöár1;ı. 3,
aus der Laura T05 fliıgμıfafov,
aus der Neuen Laura 4, darunterTheodoros (Askidas).
Doinitian. und Theodor waren. entschicdene Origeniasten;

sie blieben nach der Synode in der Residenz und erhielten vom
Kaiser auf die durch Leontios vermittelte Empfehlung des der
Kamarilla angehörigen mímıc; Eusebios [vgl. das Register II]
die Metropolitansitze von Ankyra [Facund. 1, 2. 4, 4] und Gae-
sarea in ]fl¶;L1)]_);1,d01çie11 [1S8, 25flf.]. Nach Kyrills Darstellung
[133,3ff.] gewannen die Origeniasten unter Sabas uninıttcl-
barenl Nachfolger Melitas [Dec. 532_Se])t. 536] außer der ge-
sammten 1\Teu@11 Laura auch das Kloster des Martyrios und
die Laura des Firminos für ihre Sache; ihr schneller Erfolg
Spricht dafür, daß Sabas' Autoritàlt nur gerade hingereicht hatte,
um die Origeniasten vom offenen Ausspreclıen ihrer Speku-
lationen zu.rücl<zuhalten. Nur die Große Laura und das Kloštlelı'
des Theodosios blieben ein Bollweık del O1. tlıodome. Jeden a s
war die origeniastische .Partei nicht nur nuin.e1°ıseh, sondern auch
qualitativ auf der Synode stark veırtreten; Leontios sorgte sıclıeı -

1 Dm~un†,e1- ];[_@Sy(;]1i0s, der einen an den .Kaiser gericlıtcten libellus
Act. Conc. t. III p. 133, 35 Ü\_T VIII'890`] ıı_nte1~sclıreibt`<I:l'.ı ıslaıíı. ıíleou
negaßórggüç ,mi μoμaxàg μoμfig 'mv /ırıøfagınıı Ci):-zoöomgoıı 'L'o`ı~ 1r07'loı› ıfnnlxıuıı
Zwrpgmıíov ırıgwßımšgov nal (192:/ıııı'ôQrrov nf; avrı/_; μoınyç mu ngwrov mımμ;
11]; êgriμou °1sQoao?.1iμwı†.
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lich dafür, daß sie als Verfechterin des Chalcedonense Be-
ziehungen zur Kaınarilla und zum Kaiser selbst bekam [lSS,
28if.].

Die Delegation der Mönche aus der ëgıyμoç bei Jerusalem,
denen sich noch ein paar Vertreter der mönchisclien Nieder-
lassungen in Palaestina II und III zugesellten, war mit nichten
nach Konstantinopel. gekommen, als nach Papst Agapetos° dort
erfolgtem Tod am 22. April 536 die šrôiyμoöau auf kaiserlichen
Befehll, wie eine ökumenische Synode, zusammentrat; sie war
vielmehr schon i11 Konstantinopel. anwescndz und zwar seit
geraumer Zeit und bildete mit den Mönchen in und um Kon~
stantinopel und Chalkedon sowie aus Syria II eine geschlossene
Truppe, die, zu kirchenpolitischen Zwecken zusammengebracht
war und zu gleichen Zwecken eingesetzt Wurde. Seitdem Iusti-
nian 531 die Verfolgung der antichalkedonischen Partei sistiert,
im Jahr darauf Bischöfe dieser Partei nach Konstantinopel zu
einer Disputation mit seinen Hofbiscliöfen geladen hatte,
[s. o. S. 3891], strömten Kleriker und Mönche der früher hart
verfolgten Partei in die Residenz 3, darunter fanatische Agi-
tatoren, wie der ehemalige Stylit Zooras [syrisch N"l13)T],
ein Syrer aus Sophanene, der i.n einem suburbanunı i11 Sykai
Gottesdienste abhielt und taufte4; es kamen auch Bischöfe,
die 518 abgesetzt und vertrieben waren, so der ehemalige

1 Vgl. Act. Conc. t. III p. .l26, 8. 156,19. 163, 17. 169, 25. 29, 22
[M VIII 878. 927. 938. 950. 97S]. Die gewöhnlichen êvôøyμoüowıı werden
vorn Patriarchen berufen, ohne kaiserlichen Befehl.

2 Act. Conc. t. III p. 128, 5 [M VIII 879] rcíw ıšıfôıyμoıív-cwv raıírıμ
'rñı ßaeılíôı nóíieı . . ,ııoıfaggcöv re/loıivrwv ıivıà Qaoıinolmf xai td 'lsgorzó/lvμa.
p. 131, 12 [M VIII 883] mıgà 1151* ı§ı›ôø7μoıir'ı:w1f êıf aöirfiı (Konstantinopel)
°IeQoaivÄvμı,1:(I›v xui 1:06 áyíov dgovç Ewä xai 'rñç Öavrégaç Zfugíaç åggμμmıågı.
T0311 :cal μoıfaxcüv und ähnlich p. 136, 32 [M VIII 895]. 32, 20 [Mi VIII
985]. 38,23 [M VIII 995].

3 Act. Conc. t. III p. 140, 32 M VIII 903] ëregoı šníoxonqí -ce xai
xliygızoi :mi åggμμcwôgíiraı eüaQí19μ1]17oL . . . rñıöa 11]; nö?-.eı êvôıargíßowaç.
Patrol. Orient. 2 p. 302 [= Land, Anecd. Syr. 2, 386 aus der Kirchen-
geschichte des Iohannes von Ephesus].

4 Eine Vita von ihm bei Iohannes von Ephesus Patrol. Orient. 17, 2
p. 18ff.; man muß sich die wenigen wertvollen Notizen aus den insi-
piden Vlfıındergesclıicliten heraussuchen. Sachlicher sind die Erwäh-
nungen Patr. Or. 18, 25 p. 528f. 44 p. 663. Uber seine nagacrvıfášeıç und
Vfflyflfftlfrríaμaza Act. Conc. t. III p. 139, 1f'l. 148, 35. 181, 22. 33, 1. 43,
1.1 [M VIII 899. 918. 967. 986. 1006].
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Metropolit vo11 Syria II, Petrosl. Endlich erschien auch, nach
längeren Verhandlungen, Severus selbst im Winter 534/52
und wurde in einem kaiserlichen Palast untergebracht. Die Ver-
wirrung wurde noch arger, als nach dem Tode des Patriarchen
Epiphanius [5. Juni 535]3 Anthimos vom Kaiser eingesetzt
wurde, der schon vor einiger Zeit seinen Bischofssitz in Trape-
zunt verlassen hatte, um als Asket zu leben und als solcher
nach Konstantinopel gezogen war“. Dort erscheint er 532 als
prochalkedonischer Teilnehmer an der Disputation mit den
Bischöfen der Aposchisten [Act. Conc. t. III1 2 p. 169, 11],
hatte also Beziehungen zur Kamarilla. Als Patriarch bekannte
er sich zwar zu den vier Synodcnö, erregte aber, als Outsider
ohnehin beim konstantinopler Klerus unbeliebt, Verdacht durch
Verkehr mit Aposchisten, sonderlich mit dem früheren Bischof
von Apamea, dem ehemaligen Metropoliten Petros“. Jctzt wurde
jene Mönchstruppe eingesetzt; sie verlangte von ihm ein aus-
drückliches Bekenntnis zum Ohalcedonense und zum Tennis
Leos sowie die Verflucliuiıgdes Dioskoros; Anthimos weigerte
sich7. Die Mönche schickten nunmehr eine Delegation nach Rom
zu Papst Agapetus, um von ihm die Verdamınung sowolıl C101.“
schon 518 verdammten Severus und Petrus von Apamea als
auch des Zooras zu erwirkens. Daß es sich nicht um eine spon-

1 Act. Conc. t. III p. 41, 23ff. [M VIII 1002]. Uber Petros von
Apamea 42, Sff. [M VIII 1003]. 1.66, 35ff. [M VIII 94-3].

2 Er kam ind. XIII [534/35; im VVinter nach derVita des Severus v011
Iohannes von Beth-Aphthonia Patr. Or. 2 p. 252, 1] “ml blleb P13 '*“m
März ind. XIII [536; anderthalb Jahre Land, Anecd. Syr. 2, 386 = Patr.
Or. 2 p. 302 aus der Kirchengeschichte des Iohannes von Ephesus].

3 Das Monatsdatum bei Theophan. 217, 2; es paßt zu den 10 M0-
naten des Anthimos [p. 217, 9], der Anfang l\'Iâirz 536 abgesetzt wurde,
Vgl. Coll. Auell. p. 340,22. Dagegen sind ind._XV [statt X111] als
Todesjahr und die Amtszeit von 16 J. 3 M. [= Nıeeph. 117, 10] falsch;
Epiphanius trat sein Amt im Juli 520 an, vgl. Col1._ Auell. ep. l`95.

4 Act. Conc. III t. p. 131, 36. 134,22. 139, 20 [M VIII S36. 891.
902]. Ünausgiebig und nicht frei von Felilerıi Iohannes V. ltplıesus
Patrol. 18,48 p. 685. _ _ _ __

5 Act. Conc. t. III p. 3], 19. 120,12. 178, 31 [M VIII 982. 1151. 9(›.l].
6 Act. Conc. t. III p. 131, 3s. 134, 24. 135, 2s. 166, 35 [M V111. sst.

S91. 894. 943]. ›
7 Act. Conc. t. III p. 134, 31. 179, 4. 26ff. [M VIII 891. 963. 9456].

Constitution Iustinians ebenda p. 120, 19 [M VIII 1151].
8 Act. Conc. t. III p. 141, 30 [M VIII 906] xai yág -rovrov [vgl. 16. 17]

xágw 31'; re -cfyıf 'Pofiμmı ngôg Öμäš [Agapetusl åfll-"fEf7'1'f>`fi7~f'l”>`1'~
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tane Bewegung der Mönche handelte, sondern uın eine Organi~
sation, daß diese zusannnengebracht und in Marsch gesetzt war
von einer führenden Persönlichkeit des konstantinopler Klerus,
ist von vorneherein klar und wird durch die folgenden Ereig~
nisse bestätigt. Man hatte sich nicht mit der Mobilisierung der
konstantinopler Mönche begnügt, sondern auch von auswärts
Succurs geholt, aus Syria II und Palästina, wo die Opposition
gegen Severus, als er noch Patriarch von Antiochien war,
sich energisch gerührt hatte; wenn die Auswahl der Delegierten
aus den Koinobien und Lauren der å"@17μog bei Jerusalem be~
sonders auf Origeniasten gefallen. war, so darf man vermuten,
daß Leontios sich zum VVerkzeug des ganzen, von langer I-Iand
vorbereiteten Manövers hergegcben hatte, um seiner Partei
eine gute Position zu schaffen.

Oberflachliche Betrachter der Verwirrung, die in steigendem
Maße die Kirche der Residenz heimsuchte, müssen auf de11
Gedanken kommen, daß Iustinian selbst durch eine Achsendre-
drehung seiner Kirchenpolitik sie verschuldet habe: er sistierte
531 die Verfolgung der Aposchisten, veranstaltete 532 die Dispu-
tation in seinem Palast, ließ 534 sogar den 518 aus Antiochien
vertriebenen Severus unter Zusiclıerung freien Geleits kommen
und nahm ihn im Palast auf1. Wer genauer zusieht, muß aus
den vorliegenden Urkunden den Schluß ziehen, daß der Kaiser
den Aposchisten zwar außerliclı entgegenkaın und nicht ein-
schritt, als sie sein Entgegenkonnnen ausnutzten und in der
Residenz eine oifene und erfolgreiche Propaganda gegen die
Reichskirchc betrieben 2, aber in der Kardinalfrage, der F01-de-
rung, das Chalcedonense zu kassieren, nicht nachgab, seine
Politik also im Grunde nicht anderte. Freilich führte er sie
nicht mehr so rücksiehtslos durch wie unter seinem Oheim und
Vorgänger Iustin und den ersten Jahren seiner Regierung,
sondern gab den Aposchisten eine gewisse Bewegungsfreiheit
und beschränkte sich dann, als ihre Erfolge ihm über den Kopf

1 Vgl. die oben aus Patrol. Or. 2 p. 302 [Kirchengeschichte des
Iohannes von Ephesus] und Corp. scriptt. ehrist. Or. III 6, 2 p. 123, 3ff.
= Scriptt. sacri et prof. 196 angeführten Stellen.

2 Act. Conc. t. III p. 133, 19 [M VIII S90] öıà 'cfyv rıo?J.1`]ı' årogviıi.
Vgl. die in der Form devoten, der Sache nach deutlichen Apostrophen
an den Kaiser 137, 32ff. 42, 141"f. 43, 216°. [M VIII 898. 1003. 1006]
und das Geständnis des Kaisers selbst 120, 1.7 [M VIII 1151].
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wuchsen, auf eine Defensive, die zunächst den Zweck hatte, ihn
von der Verantwortung zu entlasten. Er verzichtete darauf, die
.Disputation vo11 532 persönlich zu leiten [Act. Conc. t. III1 2
p. 169, 21], verlangte aber von seinen `l-Iofbisclıöfeıi., daß sie alles
daran setzen sollten, die Gegner zu widerlegen; als Erfolg wird
gebucht, daß ei11er von diesen sich wirklich überzeugen ließl.
Er ließ freilich Severus kommen, erklä.rte aber, als die Mönche
jene Delegation nach Rom schickten, daß er sich der kanoniselien
Entscheidung des apostolischen Stuhls unterwerfen werde 2.
Die Aposchisten verdankten ihre Erfolge nicht der unsicher
schwankenden Passivitat des Kaisers, sondern .niemand anders
als seiner Gemahlin, der Kaiserin Theodora; sie vertraute
lieber dem Segen und der Fürbitte der Bischöfe und Mönche,
deren Glaubensfanatismus durch .langjähriges Elend so wenig
wie durch zwcideutiges Entgegenkonnnen der Verfolger
brochen war, als den l-Iofhischöfen und der geistlichen Kanıarilla,
die mit nützlichem Gehorsam die theologischen Oral<elspríic.lıe
ihres Gemalıls sich gefallen ließen. Die Überlieferung ist .nicht
derart, daß sie erkennen laßt, w.ie weit und mit welchen Mitteln
Iustinian 531 von seiner Gemahliıı dazu gedrängt wurde, die A]ıo~
schisten nicht mehr als verbotene Ketzer zu behandeln; es steht
fest, daß sie den seit 532111 Massen nach Konstantinopel strömen-
den Aposchisten in ihrem ¶l?alast3, auch in Villen“, die sie ihnen

I Philoxenos von Doliche Act. Conc. t. IIII 2 p. 184, 2- Die V0“
.allen gemachte Konzession betraf nur eine für das Ganze belangloso
Einzelheit, a. a. O. p. 182, 21. Es darf auch nicht überselıen werden.
daß der Kaiser an den antiochcnischen Patriarchen Ephraim, der 537
die Aposchisten grimınig verfolgte, einen Bericht über (lie Verhaıı(l-
lungen schickte, a. a. O. p. 1S5,1.ff. ` _

2 Act. Conc. t. III p. 14], 32 [M VIII 906] T0l›w5Tf1§ fl_11Qfff”“,~ -_-
/i'aoLÃéwç Üsfzoagéeeıç à`s§«í/.ıaıfoı ó'tL 'rd frag) 15/«Dr [Aggıpetııs] mıroıg:
ßewfovmuöç 1/››;ı7›ı_åó/ıszfa ovzouåáaeı. 'Ü añrrbr [Plur. 1naiest.] wneßfrıa frfırrı
'ı.'Qó7w.›L nšgcırı. nuguôoöıfaı.. A

3' Es War der sog. Palast '09/ıı'o'Öov. Eine ausfiihrliclıehIšıssclireı-
bung steht bei Iohannes von Ephesus Patrol. Or. 2, 4-7 p. 67(›ll. Nwllt
Weniger als 500 waren dort untergebraeht, so daß Iohannes den Palast
mit einer ılgıyμoç μoıuıygcínf vergleicht.

4 Das oben [S. 392] erwalinte suI›'u.1'l›aoımn [1r@0<í0TEl›01'› nicht mit
Vorstadt zu übersetzen] in Sykai war Zooras von Tlıeoclora geschenkt,
Patrol. Or. 17, 2 p. 27/28. Vgl. ferner Act. Conc. t. 111 pw. 138, l_0
[M VIII S99] -,;,'],. ånoııgμo/ié;i›];› wlmíg ngonraoíaıı nagà 1.151' gı›"re Iren.
deenorımöı oizwı [d. h. dem Palast 'OQ/ıíoöoiı] za? ~ı†ıT›r à'7.7.n›ı. rm fgrımuı.

l
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verschaffte, Zufluchtsorte einrichtete, in denen sie nicht nur
Zellen für ungestörte Andacht fanden, sondern auch Raume, um
Sondergottesdienste abzuhalten und zu taufen, Zufiuchtsorte,
die niemand angriff; jeder wußte, daß es gefahrlich war, die Kai-
serin zur Feindin zu haben. Iustini an selbst nicht ausgenommen,
seitdem er beim Nikaaufstand versagt und sie seinen Thron
gerettet hatte: nur auf Umwegen wagte er ihr entgegenzutreten.

Am 15. Oktober 535 schickte Agapetus auf den Wunsch des
Kaisers Legaten nach Konstantinopel, um über liierarchisclıe
Differenzen zu verhandeln, die mit der Eroberung des Vandalen-
reiches u_nd der von Rom allen Mißerfolgen zum Trotz .immer noch
beanspruchten kirchlichen Oberhoheit über Illyricum zusammen-
hingen [Coll. Auell. ep. 88 p. 337]. Sie waren die gegebene
Instanz, um die von der Mönchsdelegation erbetene papstliche
Sentenz über die A.poschisten und das Verhalten des Patriarchen
Anthimos dem. Kaiser zu übermitteln und, wenn nötig, ihm gegen-
über zu vertreten. Statt dessen geschah etwas Unerhörtes:
der Papst erschien persönlich in der Residenz. Nicht aus eigenem
Antrieb; der Gotenkönig Theodohad zwang ihn, den Kaiser
darum zu bitten, daß er seine Truppen aus Italien, d. h. aus
dem gerade eroberten Sizilien zurüekziehel. Es war ein von
feiger Angst eingegebener Schritt des Königs ohne jeden Erfolg;
für den Papst wurde diese erzwungene Gesandschaft ein Triumph,
wie er keinem der wenigen Inhaber des apostolischen Stuhls, die
Konstantinopel besucht haben, zuteil geworden ist. Fraglos hat
Agapetus durch sein furchtloses, imponierendes Auftreten das
Seinige zu diesem Triumph beigetragen; nur darf nicht über-
sehen werden, daß seine Erfolge nur dadurch möglich wurden,
daß er über die Situation durch die Delegation der Mönche,
seine Legaten und den gegen den eigenen Patriarchen fron-
dierenden Klerus der Hauptstadt klar ins Bild gesetzt war und,
das Wiclitigste von allem, der Kaiser sich als der gehorsame
Sohn des Nachfolgers Petri aufführte. Der römische Papst
begann mit einem brüsken Angrifi" auf den Patriarchen des
neuen Rom; er versagte ihm die Gemeinschaft, nicht als einem

övvaoravóıfrwzf. p. 139, 5 [M VIII 902]. 43, 16 [M VIII 1006] roıírovç
[Severus, Petrus v. Apamea und Zooras] :cui 'roüç ållovg êμqıwisóorraç
êv öıaqıógoıç oixoıç mul ngoaørısíoıç 'zñaôa 'ırñç nófirızwç.

1 Das Nähere Sitzungsber. d. Bayer. Akad. cl. VViss. 1.939, 2 p. 20ff.
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Ketzer, sondern als einem unkanonisch eingesetzten Usurpatorl.
Die Motivierung laßt erkennen, wie vorzüglich. er orientiert war.
Mit dem Vorwurf der'Ketzerei konnte er scheitern; Anthimos
War als orthodoxer Bekenner zu den vier Synoden ordiniert?
und hatte außerdem dem Kaiser versprochen, alles zu tun,
was der Inhaber des apostolischen Stuhls verschreiben werde 3.
Dagegen ließ sich nicht bestreiten, daß er formell noch Bischof
von Trapezunt war und seine ohnehin unkanonische Versetzung
auf einen anderen Thronos dadurch n.ocl1 unkanonischer wurde,
daß in Trapezunt kein Nachfolger bestellt war. In der Reichs-
kirche des Ostens waren Transpositionen allerdings so haufig vor-
gekommen, daß sie als ein 'Lolerabile gelten konnten4; die ortho-
doxen Patriarchen, der von Jerusalem, und wie angenommen
werden darf, auch der von Antiochien hatten Anthimos” Ordi-
nation ohne Vl/iderspruch hingenommenä. Nicht davon zu
reden, daß Iustinian, als er Anthimos ordinieren ließ, von
dem Privileg Gebrauch machte, das aller \Vahrscl1einlichkeit
nach der Gründer Konstantinopels sich und seinen Nachfolgern
gesichert hatte, den Bischof der neuen I-Iauptstadt aus eigener
Machtvollkommenheit zu bestellen. Agapetus wagte den Angriff,
weil er damit rechnen konnte, daß der Kaiser ihm nicht ent-
gegentreten werde; Anthimos wurde von diesem sofort abge-
setzt Ü. Es fand sich auch, ohne jede Schwierigkeit7, ein Nach-
folger: am 13. Marz 536 [Coll. Auell. p. 340,221 Wu1`d-G del'

1 vgi. V01-allem Agapet Act. com. f.. III p. 152. 24- 153.25 [M-VIII
923. 926] und Iustinian p. 120,9. 27 [M VIII 1150. 1.l5l],_außer<lcm
p. 132. 2. 134, 27. 138, 14. 140, 22. 147, 22. 38, 27' [M VIII S865 891.
899. 903. 914. 995]. oödè sig 19-éaı' z(ıı9ánuç flagaöëšuüfigt_llfl0'”?~"ll ll T07'
xarå 'W31' 19sıfwr xaıfóıfwıf μuréıf-ra "/lıfflıμoi' p. 135, 1] ll“ I μl 95]-l' ,

2 Act. Conc. t. III p. 31, 21 [M VIII 982] 51' ifirrongwıfı o'1ı\],ıı.a¬cı._mi-
μgμoμ ôéšagfl-„L fd; áyíag 1-μéaaagag avróöov; zuı`.1:›`jı† áoíôı./ıoı' ıí7ıı.oro}.1yı"roU sr
åyíoıg mina /lıšorroç. 178, 31H. 120,12 [M VI11 963. 1151]. _

3 Act com. 1. III p. 179,13 [M VIII 003.1; im slßißlwfl 5111110
schrieb er an die Patriarclıen von Antiochien uncl Je1'uSalc1fl~

4 Vgl. Socrat. 7, 36. I _ _
5 Agapetus erteilt ihnen deshalb einen naehclrücklıclien Verweis

Act. Conc. t. III p. 152, 2. 25 [M VIII 923. 926]. V I
1; Act. come. t. 11111). 132, ıs. 13.:, is. 140. 15~ 147. 24 |.1\'l- V11-1 S87-

S94. 902. 914]. _
7 Ich schließe (laraus, daß Menas es war, der aus den konstantinopler

und von auswärts hergeholtcn Mönelıcn die oben geschilderte Agi-
tationstruppe zusaınmengebraeht hatte.

v
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Presbyter und Xenodochos Menas vom Papst persönlich ordi-
niert. Die Mönche schlugen jetzt vor, Anthimos in sein früheres
Bistum zurückzuführen unter der Bedingung, daß er de11
libellus unterzeichne, der 519 bei der Wiederherstelluıig der Ge-
meinschaft zwischen der römischen und der konstantinopler
Kirche festgesetzt war; aber der Papst ging weiter und verlangte,
daß Anthimos seine -Orthodoxie nachweise, bis dahi11 sei er
suspendiert 1. Den weiteren Verlauf erlebte er nicht mehr;
er starb am 22. April 536. Iustinian überließ nunmehr die for-
melle Initiative dem Trupp der Mönche, der immer noch bei-
sammen geblieben war: deren lfibellfi, zunachst gegen Anthínıos,
sodann gegen Severus, Petros von Apainea und Zooras Wurden
Menas und der êıföiyμoüva überwiesen? Die Legaten Agapets,
die in Konstantinopel geblieben waren, nahmen auf Befehl des
Kaisers [Act. Conc. t. III p. 128, '7ff:. = M VIII S79] an der Synode
teil und gaben an erster Stelle .ihre Sentenz ab. Alles spielte sich
in den kirc]ılich-bürokratischen Forınen reibungslos ab: Antlıi-
mes verfiel dem Anathem, nachdem drei Delegationen des Konzils
ihn vergeblich im Palast'0gμíeöov3, in Villen und Klöstern, die er
früher zu frequentieiren pflegte, gesucht hatten; gegen Severus
und Petros wurden Beschlüsse der åifôøyμoöaa von 518 und einer
von Severus* erbittertem Feind Epiphanios von 'l`yrus dort in
demselben Jahre abgelıaltenen Synode, sowie amtlich proto-
kollierte Beschwerden aus Apaınea voın Jahre 519 hervorgesucht
und ein erneutes Anathem, in das nunmehr auch Zooras ein-
geschlossen wurde, ausgesprochen, außerdem .ihre Entfernung

1 Act. Conc. t. III p. 140, 27fí. 132, 2lff. 135, 231". [M VIII 903.
887. 894]. .

2 Die Worte, mit denen der Diakon und p1~im.z`ce1'fius nota.1'ø§o-›'u,m des
konstantinopler Patriarchats Euphemios und der spectabilis 1-e_fcrcn-
darius Theodoros _ übrigens ein Neffe des Hesychasten Iohannes,
s. 0. S, 35] 2 _ die erste und letzte Sitzung offiziell einleiten [Act. Conc.
t. III p. ]28, lff. 130, 42117. 29, 19fl`. 371%". =M VIII S79. S83. 978.
979] geben clarüber ai.ısí`ül1rlich Auskunft.

3 Act. Conc. t. III p. 159, 16. ]_74±, 38fF. 175, 3l1"'f. 176, 4fl". [M VIII
931. 955. _95S:]. Er wohnte dort, als er Patriarch wurde, gehörte also
zu den 'Schützlingen Theodoras sehon in der Zeit, als er noch zu den
Chalcedonensern hielt. Man darf vermuten, daß er durch Severus iın
Vvinter 535/36 für die Aposchisten gewonnen wurde ; nach Iohannes von
Aplıthonia [Pa,trol. Or. 2 p. 254] kamen beide durch Theodoras Ver-
mittlung zusaınmen. Zu p. 255, 3 vgl. Corp. Scriptt. ehrist. Or. III 6, 2
p. 140, 19ff. ~
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aus der Hauptstadt und die Vernichtung der Schriften des
Severus verlangt. Iustinian, durch die Synode der alleinigen
Verantwortung enthoben, bestätigte ihre in den fünf Sitzungen
vom 21. Mai bis 4=. Juni 536 gefaßten Beschlüsse am 6. August.

Nach außen hin strahlte er wiederum i11 ungetrübter G-lorie
als der Schirmherr der chalkedonischen Orthodoxie und der
Einheit der Reichskirchc. Die Propaganda der Ap0gC11jSten in
der Hauptstadt hörte auf, wenigstens soweit sie öff@n†;]j0]1 und
ungehemmt betrieben war; in der Dioecesis Oriens verfolgte
der antiochenische Patriarch Ephraim die Aposchisten-
ınönche mit betriebsamer Hämtel, ohne ihren VViderstand zu
brechen oder auch nur zu schwachen. Tlıeodora gab es zwar auf,
ihrem Gemahl Zugeständnisse an die Aposchisten abzugewinnen,
ließ aber ihre Schützlinge nicht im Stich. Severus, der trotz
dem zugesicherten freien Geleit ins Geliaıigıiis geworfen war,
verhalf sie zur Flucht 2, Anthimos hielt sie in einem ihrer cubicula
verstecl§t3 und bot ihm zugleich die l\'Iögliclıkeit, mit dem nach
Ägypten geflohenen Severus und Theodosios, als er noch in
Alexandrien. als Patriarch lebte, in Gemeinschaft zu treten und
zwar formell als Patriarch von Konstantinopel".

In all dem was vom I-lflcrbst 535 bis zum Frülısommeı' 536
sich in der Reichshauptstadt ereignete, spielte die Delegation
der Mönche aus der §91;/.ı.oç zwar nur die Rolle einer lrlilfs-
truppeyaiıdererseits wirkte das schließliche Resultat stark auf
die“\'7e1†1]ä,1t11isse in der å"g†/,uoç zurück. Denn die Fíi.ln'er jener
prochalkedonischen, aus Palästina herbeigeholten líilistruppe

1 Vgl. Kleyn, Jacobus l:lara(Iaeus 1'). 46. 52. Nach dem besten,
leider durch Defekte der fl:[an(lscIn'il`t verstíimınelten .Bericht in Corp.
scríptt chrisf-,_ 0]-_ I]f[ (i, 2 p. 174, 20ff. erlııelt Eplıraıın auf seine Bitte
den Auftrag im _l..(aın`ın Incl. XV, also im Dezeınber 536 oder Januar 537.

2 Land, Allee,-L SVl._ 2, 330 = Petr. Or. 211. 302 aus dem 2. .Buch der
' ._ 1 _ _

Kirchengcschichte des lol'ıf_ı.nnes yon lyplıesns. r
3 Iiiberatus [Act. Conc. t. 1]. 0] D. 136, 12; anslıılirlıclıer .Iohannes

von Ephcsıis Patrol. Or. 18 p. 6&0. _ _ N
4_ Dm Wenig Crgiobige .l.{orı'espoııf_leıız zwısclıen 1-\ntlınnos, Severus

und '_]`11@0d0gi0s steht in syrisclıer Ubeı'setzung in (len eapp. 2]-«26
I l ` 1 3 Ä \ V ` ›v › - l(101- ]_«¬01-tgemııııg des sog. Zaehaı-ıas. Naclı dem .ln/.ei pt aus Iohannes

von Ephesus Kirchcngescliichte bei Land, Anecd. Syr. 2, 389 schrieb
Anthimos an Severus, der in der Vcrlolgııiıg war. und an ílflıeorlosios,
der noch auf seineın 'l.`hr0nos saß, also nach dem Marz 536 und vor
der ]`n†,]n-Onisgwion clcs Paulus ind. I = Sept. 537/38 |_Corp. seri]›tt.
Giulia. or. 111 6, 2 p. 175, 26]. ,
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waren Origeniasten, in erster Linie Leontios. Origeniasten
waren auch die zwei Mitglieder die in Konstantinopel blieben
und zu Hofbischöfen avancierten. Das bestiınmte das Urteil der
konservativen Vater in der G-roßen Laura; der formelle Triumph
der chalkedonischen Orthodoxie wog ihnen leicht, da die Apo-
schisten seit 518 Palästina nicht bedrohten, die Origeniasten
aber durch ihre Erfolge am Hofe einen gefährlichen Auftrieb
erhalten hatten. Kyrill. hat daher von seinem Gewahrsmann,
wie ich vermuten möchte, dem Hesychasten Iohannes [vg1_
189, 16], über die Delegation und ihre Teilnahme an der Synode
von 536 nichts erfahren und berichtet nur von den höfischen,
durch Leontios und den mímıç Eusebius vermittelten Erfolgen
Domitians und des Theodoros Askidas, die “nach Konstantinopel
fuhren und so taten, als stritten sie für die chalkedonische Synode”
[1ss, 23]. __

Die Vater begnügten sich nicht mit ihrem Arger und ihrer
Sorge: der Isaurier Gelasios, ein alter Jünger des Sabas [s.
das Register II], der im September 536 Hegumenos der Großen
Laura wurde [l89, 13], ließ zunachst die Schrift des Antipatros
von Bostra gegen die Dogmen des Origenes in der Kirche ver-
l.esen und entfernte, als dies Unruhen hervorrief, iın Einver-
ständnis mit den Vätern etwa 4.0 Origeniasten aus der Laura.
Mit dieser Radikalkur eröifnete er einen 17 Jahre dauernden
Streit, jn dem die šgvyμoç, die bis dahin, im ganzen betrachtet,
für si.ch und nach dem, was sich in ihr durchsetzte, gelebt hatte,
Objekt der kaiserlichen Kirchenpolitik oder, wie man auch sagen
kann, der höfischen Intrigen und Rivalitaten wurde. Ich ver-
zichte um so lieber darauf, die anschaulichen. Einzelbilder, die
Kyrills Erzahlertalent von diesem .Streit entwirft, durch kür-
zende Epitomierung zu verderben, als auch eine nichts auslassende
ZuS;1,mm@11Stellu1ig dieser Einzelbilder die wirklichen Hinter-
gründe ni.cht aufhellt. VVie bei allen Vergangen, die in und durch
eine Iíaııiarilla in Bewegung gesetzt werden, ist das nur zum Teil
und durch Rückschlüsse aus den überlieferten Tatsachen möglich.
So beschranke ich mich auf wenige Versuche, Kyrills Berichte,
die jeh v01-aussetze, dem geschichtlichen Verstandnis naherzu-
bringen.

Nachdem Iustinian den Patriarchen der Aposchisten in Alex-
ëbllclrien, Theodosios, der sich C101't gegen die Gaianiten nicht
durchsetzen konnte [Liberatus Act. C0110. li. II 5 p. 135, 15if.],
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nach Konstantinopel geholt und i11 Derkos, einem eine Poststation
von der Hauptstadt entfeifiiteii Fort verwahrt hatte 1, glaubte
er Alexandrien mit einem orthodox chalkedonischen Patriarchen
versehen. zu können, was seit dem Tode des Timotheos Wackel-
hut im Jahre 4.82 kein Kaiser fertiggebracht hatte, und machte
einen Mönch Paulus aus dem alexandrinischen Kloster der
Tabennesioten [Liberatus Act. Conc. t. II 5 p. 138,18] zum
Patriarchen im Indiktionsjahr I = Sept. 536/37 [s. o. S. 3994].
Er machte sich durch eine böse l\Iord-affareå bald so unmöglich,
daß der Kaiser einige Persönlichkeiten aus seiner geistlichen
Umgebung an die šigyptisclic Grenze nacli Gaza scliickte3, die
ihm sein Amt nahmen und einen palastiiiischen. Mönch Zoilos
an seine Stelle setzten, zugleich. auch für einen zuverlässigen
Kommandanten der Garnison sorgten, die ihn vor den Alexan-
drinern. zu schützen hatte“. Diese Zusainineiikunft in Gaza

ll Iohannes von Ephesus Patr. Or. 18, 538 F.. Er erfreute sich dort
cler Gesellschaft des Zooras. '.l.`liooclora sorgte für sie und setzte durcli,
daß wenigstens Theoılosios in einer Villa, die nur G Míglieii von der
I~In.uptstadt enti"ei'nt war [vgl. außer Iohannes Liberatus p. 135, 27],
standesgemaß untergebracht wiirde. Dort spielte er unter '.l.`lico<loras
Schutz ungeheinint den Patriarchen der Aposchisten.

2 Sie wird in abweichenden Fassungen erz:`i.lilt von Liberatiıs p. 139,
GH. nach alexanclrinischcr, Prokop aneccl. 27 nach koıistantinoplcı'
Überlieferung, von beiden abweichend von dein Fortsetzcr des sog.
Zacharias Corp. scriptt. ehrist. Or. III 6, 2 p. 17(i,15lf. _

3 Liberatus p. 139, 2l51"i`. nennt an erster Stelle den römischen Diakon
und Apokrisiar am konstantinopler Iilofe Pelagiiis,“s0clanii die Pa-
triarchen Eplıraíni von Antiochien und Petros von Joi-iisaleinı, lerıier
den Iílofbiseliof Hypatiiis von Eplıesus, fügt aber hinzu c-ımı._øılıqilrıøıt-is
cpíscopifs. Prokop a. a. O. erwâilint nur Pelaguıs, was best5i._tigt, daß er
Gílle ]:lÄaupti-olle spielte. Uin so mehr i`:'j.llt auf, daß .Kyrill ihn nieiiials
nennt, bei ihm treten in dieser Aflíire nur Ephraim von Antiocliien
111111 der mina; Eusebius aiif. Der Fortsetzer cles_7m.elia.i~iiis_ [_a. at. O.
p. 176, 21] hat nur Epliraiin iincl Abralianı bar Chili aiis“A1nida, einen

_` ı v _ 1 ı , 'f ,_fa11a1,1SC]1en Clmleedonenser wie..ltphiaim, \~gl. Kleyıi, Jıifiolıiiâ .lšaäa
daeus p. 27. 60 iind Ixriıger, Scriptt. saciı et prof. 3_p. .31 ll.. _ rt (
Zusammonkun-ft jsf, Gaza. niii' bei .l„il).ei'ı\-tııs i.in<.l _.l\yi-ill; daripi iii/ fest-
y,u1w,]1,Qn gegen die ubrigen, die sie tin Ale.\:ıii(lıieii statiliiir ıii `_1ı's'¬(ıi
Die yeib ist nicht übe,-]i01'0ı't; als spatesten Ierınıii bestiiinnt Jiiliehei'

V J ' i _ «~ ~ ~ ~ -_ . '¬ r'[l,¬eSLgabe í~_ Karl Mü]|@1~ p. IS] das Frııli_]aliı' :›4±0; icli iiioclıte bis .>39
Y,-um-10]. eben um für all das was sich zwischen der Zusainnienkiinlt*g > . . .
und dem Anfang 542 LS- U-.l (“`l"~SS0“0“ Edlkl' gegen 01`1Eš011b`S 01`01Ešl10Ü0›
die "t` Frist zu ffewinneii. g

4:nåo11ig;- Scriptt. cI1rist. Orient. III G, 2 ]›. 175, 29 = Scriptt. sacri
et prof. 3 p. 239.

'J_'. ii. U. 49, 2: Sclıwnrlz 26
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hatte ein Nachspiel in Jerusalem, das nur von Kyrill [19l, 3fi.]
ausführlich erzählt wird. Nach ihm werden dem über Jerusalem
zurückkehrenden mírcaç Eusebios von Leontios, der nach der
Synode von 536 nach Palästina gefahren war [190, 4], die von
Gelasios aus der Laura vertriebenen Origeniasten vorgeführt,
um gegen jene Klage zu führen, erreichen. aber, obgleich
Eusebios mit Leontios syinpathisiert, nur, daß sechs der eifrigsten
Chalcedonenser von den “Vätern' bestimmt werden., die Laura.
freiwillig zu verlassen. Sie gehen nach Antiochien und bringen
Ephraim, dem sie die Schrift des Antipatros von Bostra [s. o.
S. 400] überreichen, dazu, die Dogmen des ()rigenes zu verdam-
inen. Nunmehr bearbeiten die palästinischen Origeniasten unter
Mitwirkung des nach Konstantinopel zurückgekehrten Leontios
sowie der beiden kaiserlichen Favoriten. Domiti an und Theodoros,
Askidas den Patriarchen Petros von Jerusalem den Namen
Ephraims aus den Diptyehen zu streichen.. Der Patriarch weiß.
sich nur dadurch aus der Klemme zu ziehen, daß er lieimlich
die Hegumenoi des Theodosiosklosters und der Großen Laura,
Sophronios und Gelasios anstiftet, an ihn einen libellus gegen
die Origeniasten zu richten, der ihn. bescliwöirt, Ephraims Namen
nicht aus den Diptyehen zu entfernen. lndein er so die Verant-
wortung von sich auf jene beiden Mönche abwälzt, iibç-;-1~S@11i@];1;
er den libellus dem Kaiser, der daraufhin das Edikt gegen
die Dogmen des Origenes erläßt und Monaß 111i'0Sa111t der åiiôøy-
μoñea sowie Domitian und Theodoros Askidas zwingt, es zu
unterzeichnen. Im Februar 542 wird es in Jerusalem pu-
bliziertl.

Man kann alles von Kyrill erzählte Dßllëül für Iißhtig halten
und muß doch eine Frage stellen, auf die er die Antwort schuldig
b],eíb1,; wer in der Umgebung des Kaisers war imstande, ihn. dahin
zu bringen, daß er das Edikt erließ, obgleich er dadurch
erklärten Giinstlingen seiner VVahl ein arges sacri]/`z`cı"mn 'intellec-
ius zumutete und sie sich entfreindete? Die Aufklärung gibt
Liberatus p. 140, 3: Pclagilus acmulus extsiens Theodore Oaesameae
Cappaclociac cpiscoyıo, uolcns ei nocerc G0 q'%0fl_Z cssct Om`gem`s defen-
sor, ima cum Ilícnatc archilcynlscoqøo Covısiantmopolitano flagfitabat

1 192,12_]4_ Die immer noch herrschende Datierung auf 54.3
stammt aus der von den Ballerini veranstalteten Ausgabe der VVerke
des i.<a1-einen Norisius t. 4 p. 990, Vgl- 1ií°l`@l<» Conßilifflflsesßlficlißß 2 1
p. 789.
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a principe ut iubcret fícrí quocl villa' ønonaclıá supyalicabaøıt, ui,
Origenes damnarctfm' (et) cum ipso capimla talía cloccntía. Pelagius
gehörte als Diakon der römischen Kirche zu der Legation, die
Papst Agapetus im Oktober 535 an Iustinian schickte [s. 0. S. 396.
398] und wohnte mit dieser der Synode von 536 beil und blieb
danach als Apokrisiar des apostolischen Stuhls in Konstanti-
nopel. Er war Mitglied der nach Gaza geschickten Kominission
und kehrte über Jerusalem nach Konstantinopel zurück ; daß
bei Liberatus das von Kyrill berichtete Detail, insonderheit
das mehr schlaue als :mutige Vorgehen des jerusalemcr Patri-
archen fehlt, steht der Vermutung nicht iin VVege, daß die
Supplik der Mönche bei Liberatus dieselbe ist wie der von Kyrill
[191, 28] erwähnte Ãíßeññoç am-rd rcöv ”.Qgıya1›ıaarr/31'. Man
darf ferner annehmen, daß die Exzerpte aus Origenes am Schluß
des Edikts diesem Libellus entlehnt sind. Kyrill hat von Pe-
lagius geschwiegen, weil er von dein was 'am Hofe verging,
wenig wußte und den loyal von ihm verehrten Kaiser nicht
um de11 Ruhm bringen wollte, .daß er von sich aus die Ketzer,
die er und seine greisen Gewàlhısınanner nach ihrer persönlichen
Erfahrung für die gefái]1.ı'licl1ste11 hielten, dem verdienten Ana-
thenı iiberantwortet habe.

Die Niederlage der Origeniasten schien vollstandig; ihre
Fülırer ließen sich exkonnnunizieren, verließen die Neue Laura
und suchten sich eine Niederlassung in der Küstenebene. Es
kam hinzu, daß ihre Gönner in Konstantinopel, der mímıç
Eusebios und Leontios starben. Aber es gelang 'l_`heodorosAskidas
Pelagius matt zu setzen und den Kaiser in der Hand zu behalten
dadurch., daß er dessen theologischen Dillettantisınus zu neuen,
einen schweren dogınatischen Streit provozierendcn Taten
anstachelte und ilnn das in alter und neuer Zeit viel beredete
Edikt; gegen die drei Kapitel. entlockte,. das die .\i_/'erd.a1ninung
Theodors von l\ílfopsul1estıa nicht nur seiner Schrríten, sondern
auch persönlich yøos'/, mer!/cm, des, wie belıauptet wurde, ,nicht
von dem Edessener I-Iiba oder, wie er griechisch hieß, fßaç,
ve;-f,«)„ß1;e11 Briefes an Maris, der in den chalkedonischen Akten

“l_1-_]_7í1'l;3liei11t in der Pršisenzliste der letzten Sit'/,ung r'.\01í~ C0110-
t_ III p_ 27, 26 [M VI]Ä.lÃ 9745], s0Wıe_als l„Äl_ı_Vıl`/<~.ı'v.<_ıı<;lı_ııı›Iı'A in lateıııısehor
S]„_,w„O „_ „_ 0, P. isz, 31. 11:11, 34: 1_i\/1; v_ı__ı_1_ 970. 114..-11. Amis A;,;«mcı,
ihn zum Apokrisiar des apostolischen Stuhles gemaelıt lıatto, berıclıtot
Liberatus p. 136, ]Ü-
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[XI 138, Act.1Conc. t. II 1 p. 39lfl'.] steht, und der Schriften
Theodorets gegen. Cyrillus forderte. Liberatus, der wie die afri-
kanische Geistlichkeit und die Mehrzahl der Oecidentalen in
dem Edikt eine Gefährdung des Chalcedonense sah, behauptet 1,
Theodoros Askidas habe dem Kaiser Weisgemacht, er Werde
durch das Edikt die Aposchisten in die Gemeinschaft der Reichs-
kirchc zurückfiihren. Damit ist Iustinians Einsicht in die kirchen-
politische Lage unterschätzt. Er War sich darüber klar, daß die
Aposchisten nur durch die radikale Kassierung des Chalcedonense
zu gewinnen seien; seine Absicht war viehnehr,'die chalkedo-
nische Synode von dem Verdacht des Nestorianismus zu rei-
nigen 2. Diesem Verdacht war sie am meisten dadurch ausgesetzt,
daß sie den Brief an Maris nicht für ausreichend gehalten hatte,

1 Act. Conc. t. II 5 p. 140, 19ff. Er ist der einzige der über Theodoros'
Machinationen ausführlieli berichtet, freilich nur nach halbwaliren
Gerüchten. Theodoros Askidas war allerdings Rivale des Pelagius,
aber mit nichten Akephaler [p. 140, 14. 15. 22] ; claß Theodora sich um
seine Intrigen geküımnert habe [p- 140› 23], iSi> 1110111' als unwahr-
scheinlich. In dein concct/,o, daß Iustinian ein \Verk gegen die Ako-
phaler nicht vollendet habe, weil das Edikt es ülıerflüssig machte,
steckt vielleicht eine vage Kunde von den Schreiben Iustinians an
Zoilos von Alexanclrien. und dem noch erhaltenen an alexandrinisehe
Mönche, das gewöhnlich Contra M'on0phg/sitas genannt wird; aber
diese Schriften sind nicht unvollenclet geblieben und vermutlich inn
540, bald nach Zoilos' Amtsantritt verfaßt. Die Zornesausbrüche
Domitians [1?acund. 1., 2. 4, 4¬] über Theodoros und den Kaiser (er ist
das Subjekt zu dem Satze 4, 4- p. 627 prosiilueruvnt etc.; lıfi uero qui
propusucraøıt etc. ist Theodoros Askidas) in seinem Brief an Vigilius
sind für den ehrlichen Mann charakteristisch, lehren aber nichts.

2 Vgl. das aus dem Laurent. plut. VII 1 von Bandini zuerst, dann von
mir Abhandlg. d. Bayr. Akad. d. VViss. N. Fi l8l1erlausgegebene Schreiben
an Bischöfe, die die drei Ka ıitel verteicigten ip. 47, 24ff. = PG S6,
l043f.]: šmslıöi/ Toírvv åç/Qái/iu-ırle Ãéç/oı›_Tcg Öøà Toürö øfiμäg anovôfμf Jzoı.~ı§~
Uc1o'19~aL rà 'rgíu rm?-zu zeqoálaıa mı1:aÖma(›:i9fiı›rıı.. . 1, Zw: 16 19-éZ1],ııcı n}L1]Qwı9fiı.
1:ıZ›v cim) 'rfiš xw')oÃmñ§ åzxítviaíuç -šUUT0U§,2$`f1>Q"'f7(1l';f0J'_' - ~ -› ')"Z'U5<3'%ë`T8 ëlfl
Vlμeíç 'oü är” é›ceí1›ov§ êrzoıiiflu/Ilm' 'roiíšo /. . - šflfôfi V00 f“ T175 3fl11707~W'7§ 6f<)%;~:'7U'›ff§
„E w „; ušμm ng ,i -,;mj-„mı ~;U3ı› xi-vpu .uıxmf 1.0)/or rwu noıuvmraı . _ _, u . .zı nur
5Qš,Lé:;„:„T,05„T,1(„ -„ig áyíug gt Ifulyjøyôóvı avıfóöo/1› rálı. ncgi rf/ç :mfomewç . _ . oi
'yåg 'roíç 6919017; 11]; âuxløyoíaç âızöaifrıoií/ıe1›oı; ôloy/,ı.ueiı1Üıš;›ıı.19-ı›_ııo'ı'5o'ı'ı› ,Lı.ä7J.oıIÖ'rà

1, 0,›„~„{)é,„;„ dm; 31“ μg (2}_aL(1 `meí11 'mv ay/Lmr 'mv cm? êx›:Ã'ı7ın'u1›, ira `ı.å
ifagäyg 1:17; yıgmpádısinç rcüg ánloucrirégovç åfıcırriowuı. xa), 1:61' Xgıauaıfôıß /laàıf
rñç êmcínyaíug xwgíaweı. VVer solehe Sätze schreibt, kann nicht die
Absicht gehabt haben, durch die Verdammung der drei Kapitel “die
Monophysiten aus Wcltpolitisehen Gründen zu gewınnen', wie die
1\'T.odernen zu sagen pflegen.
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uın Ibas für einen Ketzer zu erklarenl; um dieses Briefes willen,
der Theodor von Mopsuhestia als einen Prediger der Wahrheit
und Lehrer der Kirche feiert und Ciyrillus” Anathematisnien für
gottlos erklart, sind Theodor von Mopsuhestia und Theodorets
Schriften gegen ()`yrillus und für Theodor in die zu verdaininenden
Kapitel aufgenoınınen. Noch in der Oollatéo cum ›S'aucr1zfa,~mís ver-
teidigen die Vertreter der kaiserlichen Orthodoxie den Brief und
seine Anerkennung durch die chalkedonische Synode mit Grün-
den, die auch die Aposcllisteii überzeugen [Act. Conc. IIII 2
p. 181, 26ff.]. Theodoros Askidas wollte allerdings dadurch,
daß er ihn angriff, die Chalcedonenser provozieren, uın den
Streit so umfassend und heftig wie möglich zu machen,
aber dem Kaiser mußte er Weisniaehen, daß die Verdainmung
des Briefes die Synode nicht treffe; das Resultat dieser Intrige
war der monströse Versuch, aus den Synodalakten zu beweisen,
daß der Brief nicht von Ibas geschrieben sei, mit seiner Ver-
damınung also der Autoritáit der Synode kein Schaden zugefügt
werde. Mit der naiven Ehrlichkeit des Dilettanten hielt der
Kaiser sich für berechtigt iın Edikt zu erklären [Facund 4., 41]:
st' quis yclicit haec nos ad abolamios amt crccluclemlos sanıutos
patres qui in Olıalcecloncnsi fuere concilz`o, dmissc, anatliema sit.

Nicht nur die Occidentalen, wie die Afrikaner und Pelagiusg, an
dem Theodoros Askidas sich für die Verdamniung des Origenes
raclıte, ließen sich nicht tauschen und sahen in der Verurteilung
der drei Kapitel einen direkten Angrifi' auf die “vierte Synode',
sondern auch die palastinischen Mönche, die gctreuen Nach-
eiferer des Sabas und Theodosios, die sich in den letzten Jahren
des Kaisers Anastasios so energisch für die “vier Synoden”
eingesetzt hatten. Sie demonstrierten beim Patriarchen Petros,
der sich ihrer nicht anders zu erwehren wußte, als durch die eid-
liche Versicherung, daß 'Wer dem neuen Edikt zustiımne, gegen

1 Das zeigt am deutlichsten die Sentenz des Eunoınios von Niko-
medien in der originalen, nur lateinisch erhaltenen Fassiııig [vgl.
Act. Conc. t. II .l. p. 4.00, 18 Notej. Die irn Anfang des 7. .Iahrlııınderts
angefertiglıe Redaktion der Akten, die in den erhaltenen griechischen
Älšlfss. vorliegt [vgl. Act. Conc. t. ll _l, 3 p. XXVÃlÄ].ÄlÄI], laßt die ganze
Sentenz Weg; man traute also den kaiserlichen Vcrdrehungcn des Textes
nicht, obgleich sie durch die ökumeniselie Synode von 553 sanktioniort
waren.

2 Das beweisen seine 1932 von Devreesse in den Studi c Tomi 57
herausgegebenen in dvfmısíonc z'fr1`.u'ı›1. ea.p1f{,ulor1m1. l.1'.bri Vl. .
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die chalkedonische Synode handele' [Facund. 4, 4], also deren
Anathem verfallen seil.

Hatte Kyrill ein Geschichtsschreiber auch nur des Patriar-
chats von Jerusalem sein Wollen, so Würde er sich für ver-
pfiichtet gehalten haben, diese Aktion, die schon in die Zeit
seines Aufenthalts im Kloster des Euthymios fiel, ebenso aus-
führlich zu erzàlhlen, wie die Demonstrationen in den Jahren
513 und 517 . Sein gesunder schriftstellerischer Instinkt und
seine mönchische, aber echte Bescheidenheit bewahrten ihn vor
historiographischen Ikarusflügen; er hielt sich an seine Berieht~
erstatter. Sie erzählten ihm lediglich von den *Bedrückungen
durch die origeniastischen Bösewichter, die ihr gerulısames
I-Iesychastenleben empfindlich störten. Die drei Kapitel regten
sie nicht in gleichem Maße auf; sie reduzierten sie, wie übrigens
auch der Origeniast Doınitian von Ankyra [Eacund. 4, 4]
und Vigilius im Constitutum, auf die Verdammung des als
Lehrer des Nestorius von jeher übel berufenen Theodor von
Mopsuhestiaz. Außerdem kaınen sie, wenn auch vielleicht erst
nach einiger Zeit, zu der Erkenntnis, daß, wie die Dinge nun
einmal lagen, der Kampf gegen die Vcrfllıølıllng Tlıeodors, d. h.
der drei Kapitel, ein politischer Felıler war; der 1'-Iegunienos
Gelasios gesteht das offen ein, schiebt nur mit Unrecht die Schuld
auf den Patriarchen Petros [l94, 22lf.], der nach Eacundus”
Zeugnis sich vielmehr von den Mönchen hatte schieben lassen
[194.,19f.lf.]. Es spricht, besonders wenn man Euagrius° mit
chronologischen Konfusionen durchsetzte Auszüge aus den

1 Facund. 4, 4 quiet ctiam Petrus Hficrusoljı/mı`tamıs Y nenne publica,
notttiia rqfcrt quontam conucmlentc ad se multritudmc monachorum iuratus
pronuntı`cı/u/tt quocl st' qmís cídem decreto nouicio conscntirct, contra Ohalcc-
doncnsc conctltum faccrct ?

2 Kyrill spricht nie von den drei Kapiteln, sondern nur von Theodor,
auch im Referat über die Beschlüsse der 5. Synode 199, 3; auf diesen
Beschlüssen beruhen auch die Stellen 22]., 20 und 176, S. 18. 179, 9.
194, 2]; Sabas mußte ebenso gedacht haben wie die fünfte Syn0d@_
Was der Notiz über die Disputation mit Aposchisten in der konstanti-
I10pler Basilika (das griechische VVOı't flaatlızıi bedeutet weder Kirche
noch Palast, sondern kann nur von der Goriclits- und Markthalle
verstanden werden) Tatsüelıliclıes zugrunde liegt, ist schwer zu sagen:
ZU beachten ist, daß die Anhänger Theodors, clio sieh in die Begleitung
des Sabas auf seiner konstantinopler Reise 530 eingeschlichen haben
sollen, im Gegensatz zu dem Origeniasten Leontios nicht genannt
werden. ~ '
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Synodalakten <1, 38 vergleicht, für die gewissenhafte Bericht-
erstattung Kyrills, daß er auch, wenn er von dem Dreikapitel-
streit im ganzen schweigt, doch manches einzelne initteilt,
das nicht unwichtig ist, daß z. B. ein von Gelasios und anderen
unterzeichneter libellus für die drei Kapitel, wie es scheint,
von Petros persönlich [193, 25] nach Konstantinopel gebracht,
aber vom Kaiser nicht angenommen wird [:1š)=1=, 25]. Vor allem
aber erhellt aus seinen. mit einer Fülle von Namen und Details
ausgestatteten Berichten, welche praktischen Zwecke der
diabolische Intrigant Theodoros Askidas mit seiner Entfacliung
des Dreikapitelstreits und seiner neugefestigten 1-Ierrscliaft
über den Kaiser [roñ ¶;aÄa1:ı'o'v xgarf/311 192, 23] verfolgte.
Domitian, der ebenso wie er vom Mönch zum Metropoliten auf-
gestiegen war, ging an der erzwungenen Unterzeichnung des
Edikts gegen Origenes seelisch und bald auch physisch zugrunde
|`l92, 5fi”.]; Theodoros blieb auch nach der Unterzeichiiiing
unentwegter origeniastiselier Parteiinann, der die inißglückte
Opposition des Gelasios und Petros gegen das Dreikapitel-
edikt benutzte, um sich und seine Partei an ihnen zu raclien
[_194, 281i. 192, 231i.] und seine origeniııstisclien Genossen nicht
nur zu restituicren, sondern auch in leitende Stellungen zu be-
fördern [193, l5if. 195, lGif.]. Er trieb das Jahrelang mit
zunehinendein Erfolg, bis ein dogmatisclier Streit unter den Ori-
geniasten ausbracli [197 , 4ff.], den der gescheite Lykier Konon,
seit Juli 547 Hegumenos der Großen Laura [196, l7if.], auszu-

I S teinbeı 5511 waflfte er es, nach Kon-nutzen verstand. ,ni › ep' ' f' ' ~ g^
- ' - ri

stantinopel zu reisen und den gefä,lii'liclıcii. Kampf init llieodoros
aufzunehmen; als ein Origeniast Nachfolger des verstorbenen
Patriarchen Petros wurde und es darüber zu Sclilagereıcii. in
Jerusalem kam, glückte es ihm, dessen Absetzung vom Kaiser
zu erreichen und einen libellus gegen die Origeniasten anzu-
bringen; auch für einen orthodoxen Pat1'iarclicn von Jerusalem
wurde gesorgt. Dann berief, noch vor Mcnas' Tod am 241. August
552 [s o. S. 3115], der Kaiser ein okuineiiısclies Konzil nach der

1 uHauptstadt, zweifellos, uin über jenen libellus zu beraten um z
beschließen. Erst spê13tci~ wurden gegen den Widersprucli des
Vigilius und der occidentalischen Bischöfe auch die drei Kapitel.

Datum s. o. 344f.; Diekamp iorigeıiicst. Strcitigkeitciı
p. 62 u. öfter] selinflt sich durch die Versclıiebııııg auf 552 unnötige
Schwierigkeitcıi.

I 7 "fiffffl f ff ~- ffffèa- ~~¬ -våñ __ ._ .._.., V ___ _ _
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der Synode überwiesen. Davon schweigt Kyrill, berichtet aber,
daß dieselbe “fünfte ökumenische Synode Origenes und Theo-
doros von Mopsuhestia sowie die Äußerungen des Euagrios
und Didyinos über Praeexistenz der Seelen und årruoxaráoraoıç
mi.t dem Anathem belegt habe', richtig insofern, als, wie Diekamp
zuerst umständlich und durclischlagend nachgewiesen hat,
sowohl. die Origeiiesfrage als auch die drei. Kapitel auf der-
selben Synode diskuti ert und entschieden sind, ungenau nur, weil
nicht gesagt wird, daß sie getrennt behandelt wurden, zuerst
Origenes nebst Euagrios und Didyınos, dann die drei Kapitell.

iin Kynii.
Kyrill ist geboren und aufgewachsen in Skythopolis. Von

der in ein hohes Alter liinaufreichenden Stadt 2, die seit Beginn
des 5. Jahrhundertsß die Metropolis der zivilen und kirchlichen.
Provinz Palaestina II war, ist kaum etwas anderes zu berichten,
als daß sie unter der Nachbarscliaft der Samarier zu leiden hatte,
Diese wurden wegen ihres bei der Tliora steliengeb.liebenen
und von den Juden selbst ,verachteten Judentums vom Im_
pcrium und der Reichskirchc übel behandelt und rachten sich
dafür durch Raubzüge und Aufstä.nde^1, die in dem an Schlu13f_
Winkeln reichen Bergland schwer zu unterdrücken waren,
Übrigens scheuten die Skythopoliten sich nicht, bei günstiger
Gelegenheit an ihren Plagegeistern Rache zu nehmen; als ein
samarischer I-Iäiuptling, der ihnen. lange bös mitgespielt, aber
dann seinen Frieden mit der kaiserlichen Regierung gemacht

1 Das folgt besonders deutlich aus dein guten flšxzerpt aus den
Synodalakten bei Georg. M.on. p. 629ff.; dort werden die beiden
Schreiben des Kaisers an die Synode, zuerst das über Origenes, dann
das über die drei Kapitel mitgeteilt.

2 Als israelitisohe Stadt hieß sie Betlišam und gehörte zuni Stannn
Manasse; in seleukidischer Zeit, als sie der Zehnståtdteprovinz [Naehi-.
cl. Gött. Ges. d. 1906, 373] angeschlossen War, erhielt sie den
griechischen Namen [vorher Nysa? vgl. Plin. 5, 74. Steph. Byz. s. u.
Malal. p. 14-0,15] ziim Zeichen, daß sie für helleıiisiert gelte und
Stadtrechte hatte [Naclnı a. a. O. 373f.]. Poinpeius befreite sie von
der I:lflerrschai.`t der lflasmonacer; ihre i\'l.i`ınzen datieren nach einer der
fiilsehlieh sbg. pompeianisclien Freilieitsâimen, a. a. O. 358,

3 Abhandlg. d. Bayer. Akad. d. Vlliss. XXXII 2 p. 51. N. F. 10 p. 73.
i - 4 Vgl. Prokop, der de aedif. 5, 7 mehrere A.ui`stä.nde aufzählt, anecd.

18,„34 und besonders ].]., 24 über den Aufstand des Jahres 529, über den
auch Kyrill berichtet [].72, lff. mit dcr Note]
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hatte, so unvorsichtig war, ohne kaiserlichen Auftrag sich in
der Stadt sehen zu lassen, fiel.en die Skythopoliten über ihn her
und verbrannten ihn auf dem Markt bei lebendigem Leibe
[163, sfr. 172,1sii.].
_ Abseits von dieser wilden Außenwelt erfreute sich Kyrill
einer in frominer Stille verlaufenden Kindl1ei.t. Seine Eltern
wurden von Sabas auf seiner Reise nach Skytliopolis schon
im Jahre 518 besucht; der Vater erzählte spater dein_ Sohn, daß
er damals dem Heiligen beim VVundertun assistiert habe |:1(i4,
20ff.]. Als Sabas 530 wiederum im offiziellcii. Auftrag nach
Skytliopolis kam, wohnte das Ehepaar im l-lause des Metro-
politen, weil der Vater “dessen Sitzungen bciwolinte” [l80, 5],
was kaum anders erklart werden kann als durch die Annahme,
daß er Jurist von Each (oygoiaıovrmóç) war und dem Metropoliten
bei seiner mit dem bischöflichen Amt verbundenen scliiedsrichter-
lichen Tätigkeit an die Hand gingl. Kyrill. war schon geboren,
als dieser VVohnungsweclisel stattfand, der ohne den Verzicht
auf eheliche Gemeinschaftz nicht gestattet wu.rde; er blieb der
einzige Sohn. 1l`ü.i.' ihn, der damals etwa sechs Jahre alt gewesen
sein muß3, und die Eltern war der Besuch des neunzigjåtlirigen
Sabas das große, die Zukunft bestimmende Ereigiıis: der Alte
erklarte ihn für seinen Jünger und den Sohn der Vater in der
\Vüste, legte ferner dem Metropoliten die Sorge für seine Er-
ziehung zum Möncli ans 1-Ierz. Von nun an war die Absage an
die VVelt, das Leben als μoragóç für den Buben das alle anderen.
Möglichkeiten ausschließende Ziel. Auch der erwachsene Dar-
steller des Asketenlebens hat in dieser frühen. Vorausbestiinmung
nie etwas anderes als eine Gnade der göttlichen Vorsehung er-

1 180, 5. Der Mutterbruder des Euthymios, von dein genau das
gleiche berichtet wird [10, 7], war ein ogolanrmóç. Den Bischöfen
kostete diese Tiitigkeit viel Zeit, über die Belastung durch cmı.saru.m
turbas plurrlmas klagt z. B. Theodoret Act. Conc. t. I 4, 2 p. 150, 4-.
Übrigens V91-stolie ich an der aijgeführtcii Stelle nur die Lesart rà
šnwxofiögoqr ugaruöif = cprfsoopimn. occupaoıs, nicht T05 êrıı.meoncí(›ı›, ob-
g]@ic11 dies in der Parallelstellc 10, 7 allein i'ıbci'licl`ei't ist: icli sehe
niclit, wie ein Vcrlieirateter Laie den Biscliofspalnst belıerrsclicn (vgl.
1:05 rcularıfov xgarıñif 192, 23) oder besitzen konnte..

2 Sabas erkennt, daß Kyrills Mutter ôoıílıy 105 ílsoü ist U80, 21],
stellt sie also einer Nonne gleieh. ,

3 Wenn man annimmt, daß er wie Sabas 1:90,17] und Kyriakos
[224, 9] im 18. Lebensjahr das Mönchsleben begann.
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blickt; in der menschlichen. Warme seiner Schilderungen verrät
sich, daß ihm das Leben in der Gemeinschaft des Koinobion
oder der Anachoretenzelle in der Laura die gradlinige Fort-
setzung seiner Kindheit im Elternhause war. Ubrigens flossen
in die Erziehung zum lVIönch auch andere Bildungseleniente
hinein, möglicherweise durch den Vater, der Jura studiert hatte.
Rhetorik hat er nicht gelernt, zum Glück; aber er brachte für
seine Scl1ri_ftstellerei etwas mit, was nur dem Erben einer alten
geistigen Cl`raditio11, ohne daß er sich dessen bewußt wird,
zufallt, das instinktive Verständnis für das, was die antike
Stillehre oíxoißoμía nennt, das sich im Aufbau, sei es einer ein-
zelnen Erzä,hl.ung 1, sei es einer ganzen Lebensbeschreibung,
Verrat. Diese vornelnnste schríftstellerische Kunst hat uın so
tiefere VVurzeln, je einfacher und selbstverständlicher ihre
VVirkungen dem nur gen.ießenden Leser erscheint. -

Der Vater muß gestorben sein, ehe .Kyrill das Elternhaus auf
Nimmerwiederselıen verließ; einen ä.lteren Berater und Gönner
hatte er in Georgios, dem Hegumenos einer Möıichssiedeluiıg
in Beella nahe bei Skythopolis [s. das Register II Jlffoôgyioç (2)]_
Dort wurde er im Jahre 542 (nach dem 1. April) vom Metro-
politen zum Mönch geschoren und als Lektorg in den Klerus
aufgenommen [181, 14=fE. 71, 11ff.]. Daß der von Sabas persön-
lich zum Sohn. der Vater in der VVüste erklarte Kyrill in eben
dieser Wüste Mönch zu werden hatte, stand von vornherein
fest, aber niclit, in welcher der vielen Koinobien. oder Lauren.
Georgios riet eifrig zur Großen Laura des Sabas, niit dieser
bestand außerdem. ein.e persönliche Verbindung, weil Zwei
Jünger des Hesychasten Iohannes, der als Klausner in der
Großen Laura hauste, das Elternlıaus Kyrills als Absteige-
quartier zu benutzen und von dort ihrem Meister und der Laura
Geschenke mitzubringen. pflegten [217, 13fl.]. Aber der junge
Kyrill., der höher hinaus wollte, mochte sich nicht festlegen
und benutzte das gerade in Jerusalem publizierte Edikt gegen
Origenes, uın Bedenken. gegen eine Stiftung des Sabas zu äußern ;
zu seinen vielen Gründungen gehöre auch ein solcher Herd der

1 Man beachte z. B., wie geschickt in der Erzâtlilung von der Heilung
des .jungen Terebon dessen Bericht [19, 21i`i`.] über seine Krankheit
und die T1-auınvision des Euthymios erst einsetzt, als er schon dein
Traum gefolgt und bei Euthymios angokoniineniist.

2 vgl. 10,20. 223. 7.
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Ketzerei wie die Neue Laura [l81, 3if.]. So wurde nichts be-
stimmt, außer daß seine Mutter ihm beim Abschied im No-
vember 542 den form.ellen Auftrag gab, nichts ohne den Rat des
Hesychasten Iohannes zu unternehmen, damit er nicht unter
Origeniasten gerate [71, 20f`f. 216,l1ff. 217,19] Nachdem er
in Jerusalem angelangt, die Enkaenien der neuen Marienkirche
mitgemacht hatte, erfüllte er den mütterlichen Auftrag und be-
suchte aın Anfang des Jahres 543 den Hesychasten Iohannes
in der Großen Laura; der alte Klausner riet ihm, in das Koinobion
des Euthymios einzutreten. Aber der blutjunge, jeder Erfahrung
bare Kyrill mochte seinen stil] gehegten \fVunsch, sofort dic
höchste Stufe des Mönchslebens zu erklinimen, dem Auftrag
der Mutter und dem Rat des Greises nicht opfern und suchte
sich im Röhricht des Jordan. eine Laura, um in. einer Einzel-
zelle das vollkommene Leben des Anachoreten zu l.›egi.nnen,
dessen Einsamkeit nur du.rch d.ie Gottesdienste am Samstag
und Sonntag .unterbrochen wurde. Das überstieg scine körper-
liche und geistige Kraft; er wurde krank und das dunkle Ge-
fühl, daß er des Joches ein.er Geineinselıaft noc.h bcdiirfc, brachte
einen 'l`raum zuwege, in dem ihm der alte .l:lÄesycliast den
Kopf zurechtsetzte und befahl, sich nach Jericho in das Xeno-
dochion des Euthymiosklosters zu begeben und sic.h von dort
in das Euthyinioskloster geleiten zu la.ssen. Schon die Wan-
derung nacli Jericho brachte die Genesung; iin Juli 543 |:217,
12; 54.5 im Register p. 271 ist cin Druclzfehleıfl, trat er in das
Eutliymiosklosteıf ein; den .Hesycliasten besuchte er von dort
aus regelmäßig. Auf dessen ].<`ürs]_n'ache wurde er, als infolge der
fünften Synode die Origeniasten aus der Neuen Laura vertrieben
wurden, im lfebruar 554 unter die Anaclıoreten aufgenominen,
die diese Laura neu. besiedeln sollten. Dort brachte er, nicht mehr
als Koinobiote, sondern als Bewohner einer Einzelzclle, etwa
zwei Jahre zu [83, 21]; Anfang 556, vielleicht schon Ende 555,
siedelte er, von .lohannes aufgefoı.'d.ert, in. die Große Laura iiber.
Damals dürfte er auch zum. l?resbyter _ordiniert sein, was von
ilnn selbst nie erwähnt, aber durc.h die Uberschriften dcr Viten.
des Sabas, 'llhcodosios und Theognios bezeugt wird. .Daß er die
Erfüllung seines Jugendtraumes .mittelbar der fünften Synode
und dem Kaiser verdankte, hat seine loyale Bewunderung des
rechtglaubigen und siegreichen “.H_.errender Welt' in nicht ge-
ringem Maße gelwaftigt ; er hat ihr in der Prophezenıng des Sabas

/
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17 5, 19ff. und dem Nachweis ihrer Erfüllung 178, 2211. einen
Ausdruck gegeben, der ihm nicht zur Unehre gereicht.

Was Kyrill. aus der Klostcrtradition von den Hegumenoi
erzahlt, die das an die Stelle der echten Euthymioslaura ge-
setzte Koinobion regierten., verrat, daß die Stürme, die über
die beiden Sabaslauren hinzogen, diesem. Kloster fern blieben;
die Kirchengeschichte braucht von ihm nicht zu reden. Dafür
bekam. der junge Kyrill in der MöncliSgemeinschaft, in der sein
.Dasein friedlich dahinfloß, die V\7ucht der Tradition zu spüren,
die von einem lfleiligen ausstrahlte, der freilich. schon. 80 Jahre
tot war [85, 21], den von Kyrills Klosterbrüdern. keiner mehr
gesehen hatte, dessen Leichnam aber nicht aufhörte, \Vunder
zu tun. Solche VVundcr erlebte er selbst; sie sind es nicht zum
wenigsten. gewesen, die ihn dazu trieben, das Leben des lrlfeiligen
zu erforschen und zu erzählen [71, lff. S2, 12ff.]. Es gab auch
noch Überlieferungen aus der Zeit der Beduinenniederlassung,
von der in den benac,l1barten Dörfern Reste als seßhafte kleine
Leute saßen; der Enkel jenes Terebon, den Euthymios wunder-
bar geheilt hatte, hiitete die Fanıilientraditioıı von der ersten
Niederlassung und den Bischöfen der “Zelteí Vor allem aber:
er machte schon bald nach 543 die Bekanntsclıaft des Kyriakos,
der die Umwandlung der Laura in das Koinobion noch erlebt
hatte; der Alte begrüßte in Kyrill. den “Klostergenossen° _[231, 22]
und kramte den Schatz seiner Erinnerungen aus, die bis nahe an
den Tod des Euthymios heranreichten. Was er über diesen er-
fuhr, und die Vergangenheiten, die ilnı. un1nittel.bar im Kloster
und in der Landschaft umgaben, führten zugleich auch zu der
Gestalt zurück, um die seine Gedanken und Bestrebungen von
früher Kindheit an zu kreisen pflegten, zu Sabas, über den er vor
allem. den immer wieder aufgesuchten Hesychasten Iohannes
ausforschen konn.te. Der junge Sabas hatte Euthymios noch
kurz vor dessen Tode auf einer VVüstenfahrt in der Fastenzeit
begleiten dürfen, in ihm seinen Meister gesehen [106, 8]: durch
die Kunde von Euthymios erhielt die von Sabas erst sozusagen
eine Tiefenperspektive. So formte sich ihm allmählich ein Doppel-
bild mit einem sich weit in die Vergangenheit hinein öffnenden
líjnfiergıwlnd und keimte zugleich mit zwingender Kraft der
Impuls, dieses Bild zu vervollständigen. Er scheute keinen VVeg
und keine Mühe, mn sich von Zeugen aller Art eine Fülle vo11
Details, von Namen und Daten zu verschaffen [6, lif. 85, 20if.]

x



VVie Kyrill Schriftsteller wurde 1113

und damit die Glaubwürdigkeit der Berichte jedem Zweifel. zu
entrücken. Der Hesychast Iohannes und der Hegumenos Geor-
gios in Kyrills Heimat begnügten sich nicht mit der Rolle von
Gewahrsmä.nnern, sondern mahnten zu schriftstellerischer Be-
handlung des Materials, Georgios verlangte sogar, daß ihm das
fertige Produkt vorgelegt werde [105, 2].. 83, lSif. S5, 14-.
86, 6. 8, 12]. Aber Kyrills Sehriftstellerei ist zu originell, als daß
sie aus dem bloßen mönchischen Gehorsam hervorgegangen sein
könnte; das Beste tat sein natürliches Talent zum .Erzalilen_,
das am greifbarsten sich in den Partien verrat, in denen. er
Selbsterlebtes berichtet. Dies Talent hatte seine Nahrwurzel
zunachst in der sich unbefangen hingebenden Beobachtung von
Menschen und Dingen und der lfahigkeit, die Züge und Striche
sofort auszusondern, die dem im Geist entstehenden Bild
Plastik zugleich und Bewegung gaben. Bei .Kyrill kommt aber
als dem Mönch nicht nur, sondern überhaupt als dem Sohn seiner
Zeit noch etwas an.deres hinzu: er vertieft sich in die Einzelheiten
eines Hergangs darum mit andachtigem Eifer, weil diese .Einzel.-
heiten ihm seinen verchrte.n l.-leiligen von göttlicher Gnade ge-
spendete Wun.der olfenbaren. In der Regel. und namentlich
dann, wenn Kyrill. selbst der Gewalırsmann ist, geh.t alles natür-
1i.ch zu 1 und existiert das Wunder nur in der kindliclıen Seele
der Erzahler, deren naive 1<`rö1nmigkeit immer bereit ist, die
Kategorie der Kausalität auszuschalten; es ist aber nicht zu
übersehen, daß andererseits von 'Kyrill selbst wenigstens nichts,
um ein VVunder berichten zu. können, erfunden wird, was nicht
geschehen sein kann. Eine Sorte von Geschichten darf freilich
nicht zu ernst genommen werden: die Löwen, die den Anacho-
reten mit respektvoller Devotion begegnen [].lS, 32if.], ihre
Gartchen hüten. [23'2,12], auch wohl. sittenpolizeiliche Funk-
tionen übernelimen [138, 19ff.], sind gewissermaßen das Jager-
latein. der in der Wildnis streifenden und hausenden “Knechte
Gottes°. __

Nachdem Kyrill durch die Ubersiedelung in die Neue Laura
im Februar 554 eine eigene Zelle zuteil geworden war, arbeitete

in den 72, Sff. erzâihlten Geschichten; man muß nur, wie billig,
zugeben, daß Besessenheit in je11e1i'Lšiı1iclei'n cincpwirklicho, weit ver-
breitete psychische _l\_rankhe1t war. Bei der Geschichte 79,_24~l'l. gehort
nicht viel Kombinat]onsgabe dazu, um zu erraten, wer in \Vahrheıt
den meineidigen reichen .li-Iirten so jiinnnerlich \'erprügcln ließ.
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er die beiden großen Viten, zuerst die des Euthymios, dann
die des Sabas [êif ôsvirégwi Äóywı 84, 25] aus; über die Schwierig-
keit des Anfangs und der Einführung in den Stoff, die ihm
so wenig wie jedem sein Bemiihen ernst nehmenden Schrift-
steller erspart wurde, half ihm eine '_L`raumerscheinung seiner
beiden Heiligen hinweg, die zugleich das Ganze legitiinierte
[83, 23ff.]. Die Viten der ältesten und wicli.tigsten. Gewahrs-
manner, die zugleich von höchster geistlicher Autorität für ihn
waren, des Hesychasten Iohannes und des Ky.riakos, waren als
notwendige Ergänzung von vorneherein gegeben; die des Hesy-
chasten wird im Leben des Sabas geradezu angekündigt [105,
27if.], die des Kyriakos' in den einleitenden Satzen [222, 21íf.]
gerechtfertigt.

Es liegt kein Grun.d vor, anzunehmen., daßiKyrill. diese vier
Viten nicht so, wie er plante, vollendet habe. Die Vita des
Hesychasten Iohannes ist absichtlich abgeschlossen, als dieser
noch lebte; Kyrill überlaßt es ausdrücklich anderen, nach dem
Tode des 1-leiligen zu berichten, welchen Anteil er an den
Kämpfen mit den Origeniasten und den Verteidigern Theo-
dors von Mopsuliestia, d. li.. der drei. Kapitel gehabt habe
[221,19fi'.]. Vermutlich verspürte er weder Neigung noch
Begabung, die dogmatischen Hintergründe dieser Kämpfe zu
erörtern, wie er auch für die Unterscliiede zwischen den beiden
Sekten der Origeniasten auf ein Werk orthodoxer Insassen der
neubesiedelten Neuen Laura verweist [197, 10fIf.]. Mag diese
Vermutung über die Motive zutreffen oder nicht, Kyrill hatte
jedenfalls nach jenem ausdrücklichen Verzicht keine Ursaehe,
als der I-lfiesychast schließlich starbl, den mit einem' Gebet feier-
lich auskliiigenden Schluß der Vita durch einen Nachtrag über
den Tod des Heiligen zu verunstalten. Daß vor dem Proömium
derselben Vita etwas fehlt, hat Usener [der h. Theodosios
p. XVlIl] gesehen. Es bedarf aber nur eines Satzes, der im
Allgemeinen ankündigt, daß noch mehr als eine Vita auf die
des Sabas folgen solle, um den notwendigen Zusamınenhang
für die Anfangsworte Hguöroif ngoríôiyμı um /lóywı zu gewinnen,
und ich kann mir schwer vorstellen, daß Kyrill durch einen
frühen Tod verhindert sein sollte, diese wenigen Zeilen vor eine

1 Das ,]`;;,]n- isf, nirgends überliefert ; nicht einmal der Tag des Heiligen
im Kalender steht fest. S. o. S. 328f.
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Vita zu setzen, die, wie nachgewiesen wiirde, nichts vermissen
läßt. Eine andere Erklarung liegt näher. Von der Vita wurde
eine Einzelabschrift genommen und der erste Satz, weil in dieser
Abschrift keine weitere Vita folgte, gestrichen; dieses Exemplar
ist in die Sammlungen gelangt, aiif.deiien die handscliriftliche
Überlieferung ruht. Auch die Vita des Sabas entbehrt des ur-
sprünglichen Anfangs, nämlich einer naqøalaíwcrßç, wie sie we-
nigstens in einer I¬Iaiidsclirift der Vita des Euthymios voraus-
geht und wegen der im wesentlichen übereinstimmend über-
]i@fe1~1;en Randzahlen auch für die des Sabas postuliert werden
muß. Sie ist durch Nachlässigkeit oder als erstes Blatt ebenfalls
in einer Eiiizelkopie weggclallen, die für die Überlieferung maß-
eebend wurde. Sind die beiden Auslassunffen richtig edeiitetO U g 3

ëntlialteii sie ein nicht unwichtiges Indiz für die Textgescliiclite;
die in den l†lÄaiidsclii'ifteii vorliegenden Saninilungen von Kyrill-
viten sind sekundäre, aus einzeln überlieferten Viten zusammen-
gestückte Produkte.

Kyrill lebte noch lange genug, um nach dem l:l.auptwerk der
vier Viten, in denen er alles ausgesclıüttct hatte, was seiiiem
eigenen Leben Inhalt und Wert gab, der einmal erwachten Lust
am Schriftstellern zu frönen. An die Vita des Abramios muß er
schon gedacht haben, als er erzählte wie Sabas das Scholarios-
kloster stiftete [12S, 26]. In jenem Koinobion lebte ein Neffe
des Sabas; Gregorios [90, 1. 244, 17], der Kyrill mit Berichten
über Sabas” Herkunft versorgt hatte; was dieser von Abrainios,
den er in demselben Kloster kennen gelernt hatte, erzählte
[5, 0, S_ 3551, wird Kyrill zur Abfassung der Vita gereizt haben.
Dagegen liegen die V iten des Theodosios und gar des 'lfheognios
außerhalb der persönlichen Sphäre Kyrills; sie sind durch rhe-
toyjgglıg Enkoinien [23$), 1711. 24-3, Sflfμ] veraiilaßt, deren sach-
lichen .Inhalt er versucht war, in seinem Stil neu zu formen;
bei Theodosios fügte er auch wertvolle Ergänzungen. hinzu.

Es sieht so aus, als habe er sich damit, wie man sagt, 'aus-
eescliriebeif. VVie sein Leben weiter verlief, nachdeni er das
Ilebot, init seinem Talent zu wiicherii [(3, 15. S2, 16], redlich
erfüjjt hal-,te, meldet keine Kunde.
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